
 قسم العمارة دليل 
 

0 
 

 

                             

 

 

 للعلوم التطبيقية  األهلية  جامعة الرفاق

 واإلنسانية

 
 

 

 قسم هندسة العمارة
 يــــــــــــــتخطيط العمرانــــــــوال 

 

 

 القسمدليل 
 
 

 

 

 شعارنا التميّز و النزاهة و الشفافية 

 



 قسم العمارة دليل 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﴾   والمؤمنون  وق ل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله   ﴿
 

 من ســــورة التوبــــــة   106اآليـــــة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم العمارة دليل 
 

2 
 

 :محتويات الدليل

ــ دمـــــــقـــــم   .ةـــــــــــ

 .م ـــــــــــــــــــة رئيس القســــــــــــــلمـــــــــك 

 داف .ــــــــة واألهــــــــــالــــــــة والرســــــرؤيـــــال 

 .ةـــــــــــالمعمارينبذة عن قسم الهندسة   

 الهيكل التنظيمي للقسم ووصف وتوصيف الوظائف. 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم. 

 .وادــــف المــــووص  ةــــــدراسيـــــــطة الـــــــــالخ 

 .رجــــــــــروع التخــــــــــــــــــــــــمششروط وقواعد  

ــ ــجـش   .واد  ــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــ

 .وسائل االتصال بالقسم 

ــ    ـــــــة.الخــــــــــــاتمــــــــــــــــــــ
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 الــمـــقدمــــة 

 

 :  أخي الطالب... أختي الطالبة

بجامعة الرفاق للعلوم والتخطيط العمراني  أهالً بكم في قسم الهندسة المعمارية  

، يسرنا تقديم الدليل المختصر عن قسم الهندسة المعماريـة واإلنسانيةالتطبيقية  

كوسيلة لإلجابة عـن بعـا التسـا ال التـي قـد تـر  فـي والتخطيط العمراني  

خاصـة وأ  القسـم مـن والتخطيط العمرانـي  ذهنك عن قسم الهندسة المعمارية  

 ق للعلوم التطبيقية واإلنسانية...األقسام الرائدة في جامعة الرفا

 مع التمنيات للجميع بالتوفيق 
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 : كلمة رئيس القسم

 العــدنانيالحمــد ر را العــالمين والســالم علــل أســر  المرســلين خيــر األنــام النبــي 

 ....الـــأم أمـــر باإلحســـا  وحبـــا  لينـــا اإليمـــا  وأرســـدنا  لـــل اإلتقـــا  فـــي األعمـــا 

 وبعــــــــــــد

ــل    ــين علـ ــ م ومتكلـ ــد ين العـ ــد مجـ ــي الجديـ ــل الدراسـ ــة السصـ ــتقبل بدايـ ــن نسـ ونحـ

ــة السصــل الدراســي ال ــاركين بداي ــة فصــل  2018 فريــ خمب ــة بداي ــاً للجمي مــيال م، راجي

 . تعالل راسي مثمر وموفق بإذ   

ــرفنا  ــيط يشـ ــارة والتخطـ ــة العمـ ــم الهندسـ ــدريا بقسـ ــة التـ ــات هيسـ ــن أعئـ ــرنا نحـ ويسـ

ــة  ــ  سياسـ ــأم يو ـ ــة الـ ــدليل المتوا ـ ــأا الـ ــدم هـ ــاق أ  تقـ ــة الرفـ ــي بجامعـ العمرانـ

وأهــدا  القســم فــي كيسيــة و عــدا  وتــوفير الكــوا ر الهندســية الم هلــة والتــي تســاهم فــي 

ــا، مــة األمــل أ   ــدم مجتمعن ــأم ير ــا تطــوير وتق ــا ال ــدليل مرســداً للطال يكــو  هــأا ال

  يقــوم بــ  علــل مــا ااطــال ، وكــألك للباحــذ الــأم يهمــ  بالقســم فــي االتحــاق والدراســة

ــة ــرام  علمي ــال وب ــن سياس ــي م ــيط العمران ــارة والتخط ــم العم ــا   ،قس ــأا المج ــي ه وف

ــربط ــة مــن األهــدا  منهــا ال ــل تحقيــق جمل  يســعل قســم العمــارة والتخطــيط العمرانــي  ل

ــة و ــ  وحاجــال المجتم ــين جــو ة مخرجات ــي الب ــوا ر هندســية متخصصــة ف ســوق مــن ك

ــومال  ــاميم والرسـ ــدا  التصـ ــل  عـ ــا رة علـ ــي قـ ــيط العمرانـ ــارة والتخطـ ــا  العمـ مجـ

ــ بوعـــة ، وللقيـــام التنسيأيـــة للمشـــارية المتن دا  المخططـــال الحئـــرية و يرهـــا، إعـ

ــي  ــاهمة فـ ــروعال والمسـ ــة المشـ ــرا  ومتابعـ ــا  اإلسـ ــام باعمـ ــة والقيـ ــو  التنميـ جهـ

 .دامةالحئرية المست

ــا  ــوفير م ــة واإلنســانية بت ــوم التطبيقي ــاق للعل ــك األهــدا  اهتمــا جامعــة الرف ــق تل ولتحقي

ــدريا والمتطلبــال  ــة الت ــات هيس ــن أعئ ــي م ــيط العمران ــارة والتخط ــم العم ــ  قس يحتاج

ــائل  ــ ة بالوسـ ــم مجهـ ــل ومراسـ ــو  ومعامـ ــا وفصـ ــن مكاتـ ــة مـ ــ ال الال مـ والتجهيـ

ــمعية والبصــر ــة الس ــل مكتب ــية متطــورة باإل ــافة  ل ــ ة قياس ــ ة حاســوا وأجه ية وأجه

ــات  ــة للطلبـــة وأعئـ ــاتال والمـــ تمرال المتنوعـــة وفرا ـــال خدميـ ــد اللقـ ومـــدرع لعقـ

 هيسة التدريا.
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وإلنجـــال العمليـــة التعليميـــة لقســـم العمـــارة والتخطـــيط العمرانـــي ولمواكبـــة التطـــوير 

والتعميــر وأســاليا المــوا  الحديثــة  الــأم يشــهدع العــالم فــي مجــاال التخطــيط واإلنشــات

ــ  ــا ر عل ــي ق ــد  ليب ــدا  مهن ــا وإلع ــ  يوتطبيقاته ــاهمة ف ــية  يالمس ــاكل الهندس ــل المش ح

ــرال فــي مناهالمتنوعــة، عمــل قســم العمــارة والتخطــيط ا ــل  حــداا تفي ــي عل   جــ لعمران

التعليميـــة ولمواكبـــة التطـــوير والتحســـين المســـتمر، وذلـــك بإ ـــافة مقـــررال هندســـية 

ــا يتخصصــية اخت ــ  الطال ــا يدرس ــل م ــا باإل ــافة  ل ــال الطال ــة ر ب ــل م ــة تتماس اري

مقــررال علــوم  -مقــررال علــوم عامــة -ل اميــة قمقــررال علــوم  نســانية مــن مقــررال 

 مقررال علوم هندسية تخصصية(. -هندسية

ــق ذلــ  ــافي ولتحقي ــد  الك ــوفير الع ــي إليجــا  وت ــارة والتخطــيط العمران ك يســعل قســم العم

علــل  ات هيســة التــدريا للقيــام بمهــام تــدريا المقــررال المتنوعــة واإلســرا ئــ مــن أع

ــل،  ــي المعام ــن مهندس ــافي م ــد  الك ــوفير الع ــعي لت ــل الس ــرع باإل ــافة  ل ــارية التخ مش

ــم  ــته  القس ــروين ــتمر للب ــين المس ــوير والتحس ــلوا التط ــيط أس ــة بتخط ــد ام  التعليمي جي

ــة وبع يمــة و ــرال والتجــارا لمــن ســبقونا فــي ســتسا ة مــن لالصــلبة، بدراســة علمي الخب

ــك مــن خــال   ــة هــأا المجــا  وذل ــال التعــاو  المشــترا مــة الجامعــال الليبي ــل اتساقي تسعي

 . تحقيق أهدا  ما نصبو  لي  من تحسين وتطوير وتقدملوالعربية والدولية، 
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 روية ورسالة وأهداف قسم العمارة والتخطيط العمراني

 

 
 الرؤيـــــة    ❖

 الريادة والتميز في مجاالت التصميم المعماري والتخطيط العمراني . 

 

 الرسالـــة  ❖
التطوير و التحسين  المستمر في البرنامج التعليمي إلعداد كوادر هندسية متخصصة في  

 العمارة والتخطيط العمراني. مجال 

 

 األهــداف   ❖
 .تقديم برامج أكاديمية متميزة و توفير بيئة تعليمية محفزة وخالقة  .1
تلبي  إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التطوير وتقديم االستشارة في هندسة العمارة   .2

 احتياجات المجتمع وسوق العمل. 
لتحقيق التميز األكاديمي في    وتطبيق التقنية الحديثة  تشجيع وتنمية البحث العلمي   .3

   . مجاالت هندسة العمارة والتخطيط العمراني
بناء وتطوير الشراكة والتعاون العلمي مع الجامعات ومؤسسات المجتمع ومراكز   .4

  البحوث المحلية واألجنبية.

 

 نبذة مختصرة عن قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني وأهدافه :

نظــراً ألهميــة التخصــل ومتطلبــال ســوق العمــل فــت  القســم بدايــة بعــد  قليــل مــن 

ــل ق  ــد   ل ــالا ليصــل الع ــد  الط ــد ع ــم ت اي ــة   ــة( بالسصــل  344الطلب ــا وطالب   طال

القســـم  لـــل  ، و طـــل جميـــة فصـــو  القســـم العشـــرة ويهـــد  2018الدراســـي ربيـــة 

تخــري  معمــاريين ذوم نظــرة ســمولية متكاملــة لمجــتمعهم ولمتطلباتــ  المتنوعــة مــن 

ــة  ــة وااجتماعي ــال الثقافي ــن الخلسي ــا م ــتوحين جماليته ــتعماال مس ــة ااس ــاني متنوع مب

المحليــة والعالميــة كــل ذلــك وفــق اانســجام مــة البيســة ومــوا  البنــات المحليــة وتلــك التــي 

لعالميــة  لــل جانــا ااهتمــام لتطــوير الدراســة مــة تــوفير اســتحد ا فــي الخبــرال ا

ــة  ــة للهندسـ ــاال المتخصصـ ــي المجـ ــة فـ ــو  المتقدمـ ــي للسصـ ــدريا المحلـ ــرل التـ فـ

 المعمارية.
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 وصف وتوصيف الوظائف بالقسم هندسة العمارة و التخطيط العمراني
 جامعة الرفاق االهلية  

 حسب الهيكل التنظيمي 

 
 

 مهام رئيس القسم  .1

 مهام اللجنة العلمية بالقسم  .2

 مهام المرشد االكاديمي بالقسم  .3

 مهام منسق الجودة بالقسم  .4

 مهام لجنة التظلم والشكاوي .5

 مهام امين السر .6
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 رئيس القسم

 

                   -الرئيس :رئيس الجامعة :

 المرؤوسين :أعضاء هيئة التدريس بالقسم                                                   

 : جميع الموظفين بالقسم                                                                   

عففففام: صففففف ال يتووووولي راوووويا القسووووم اإلشوووورار المباشوووور  لووووي سووووير العموووو   -الو

وتصووووورير  موووووورؤ وه ارع شوووووإلونر العلميوووووة واإل اريووووووة  ووفقوووووا  للوووووواا  بالقسوووووم 
 والنظم ذات العالقة .

 
 -الواجبات واالختصاصات:

 اإلشرار  لي تنفيذ الخطة التعليمية بالقسم.  .1

 اإلشرار  لي   ضاء هياة الت ريا واإل اريين والفنيين العاملين بالقسم  .2

للجامعة   الشإلون العلمية والبحث العلمي  وكي   رض مقترحات اللجنة العلمية بالقسم  لي   .3

 ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشأنها. 

تق يم االقتراحات بشأن استكما  حاجة القسم من   ضاء هياة الت ريا والفنيين واإل اريين   .4

وكذلك األجهزع والمع ات وغيرها بع  استشارع اللجنة العلمية بالقسم وهحالتها لوكي   

 الجامعة. 

 ار وقرارات الجامعة فيما يخص شاون القسم. متابعة تنفيذ  ه   .5

اقتراح توزيع المحاضرات  واأل ما  الجامعية األخرى  لي   ضاء هياة الت ريا   .6

 وساار القاامين بالت ريا في القسم و رضها  لي اللجنة العلمية بالقسم والمسج  العام. 

حثي والتواص  مع  والب تلقي التقارير ال ورية أل ضاء هياة الت ريا  ن نشاطهم العلمي  .7

 الخرجين. 

 ن ك     وكي  الشإلون العلمية والبحث العلمي حفظ النظام  اخ  القسم والمبا رع هلي هبالغ   .8

 ما من شأنر المساا بحسن سير العم  بالقسم . 

اإلشرار  لي المعام  والمختبرات بالقسم واتخاذ كافة اإلجراءات لضامن سالمة   .9

 استخ امها والمحافظة  ليها. 
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 وحصر كافة المناهج العلمية والتأك  من سالمتها وخلوها من القصور العلمي. مراجعة  .10

مراجعة  واإلشرار  لي وضع االمتحانات الخاصة بالقسم و  ااها  لي الوجر المطلوب   .11

 النتااج المتعلقة بطلبة القسم وا تما ها. 

 اإلشرار  لي  ملية تسليم واستالم نماذج اإلجابة أل ضاء هياة الت ريا.  .12

  تقرير في نهاية ك  فص   راسي  ن شإلون القسم العلمية والتعليمية واإل ارية  ه  ا .13

يتضمن  وجر وكفاءع وفا لية وجو ع األ اء في القسم وما حققر  وبيان العقبات التي  

المقترحات باإلجراءات التصحيحية و رض  و رض وتحلي   سبابها     ثرت في التنفيذ 

 هحالتر الي وكي  الشإلون العلمية والبحث العلمي. هذا التقرير  لي اللجنة العلمية و

 

اقتراح  وجر مكافأع المب  ين والمميزين من   ضاء هياة الت ريا والموظفين والطلبة   .14

 و رضر  لي  اللجنة العلمية بالقسم وهحالتر لرايا الجامعة ومتابعة ما يتم بالخصوص 

المنقولين وفق اللواا  وبع  موافقة اللجنة  ا تما  معا لة الموا  التي  رسها الطلبة  .15

 العلمية بالقسم. 

 . القيام بك  ما يسن  هلير من   ما  تتعلق بالقسم .16
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 مهام اللجنة العلمية بالقسم
 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم   المرؤوسين:                            -الرئيس : الرئيس القسم :
 

 -الواجبات واالختصاصات:

 

 .بالقسم ، والمعيدين ، والمحا رين أعئات هيسة تدريااقترال تعيين  .1

اقتــرال المنــاه  الدراســية والكتــا المقــررة والمراجــة فــي القســم ، والرفــة بــألك  لــي  .2

 وكيل الش و  العلمية

 اقترال من  الشها ال العلمية. .3

 تشجية  عدا  البحوا العلمية والعمل علل نشرها .4

 اقترال مواعيد اامتحانال وو ة التنظيمال الخاصة بإجرائها . .5

 اقترال خطط التدريا  .6

 النشاط  ير المنهجي للقسم .اقترال خطة  .7

ــ   .8 ــ   لي ــا يحيل ــر فيم ــةالنظ ــ و  العلمي ــل الش ــدات  وكي ــة و ب ــة للدراس ــيا الجامع أو رئ

 الرأم.

 
 . تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من رئيسها مرة كل فصل دراسي على األقل

ــم ــيا القســ ــن رئــ ــم مــ ــة للقســ ــة العلميــ ــالف اللجنــ ــا( تتــ ــوية  قرئيســ ــن وعئــ ــا  مــ ا نــ

 . التدريا بالقسمأعئات هيسة 
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 مهام المرشد االكاديمي بالقسم

 المرؤوسين : مجموعة الطالب                                                   -الرئيس : رئيس القسم :

 -الوصف العام:

 يتولل المرسد مساعدة الطالا أ نات عملية التسجيل و تنظيم الطالا في قوائم ارسا .
المرسد بإعدا  سجالل اارسا  األكا يمي السر ية لطالب  وااحتساظ بها علل النحو  يقوم  .1

 الأم يراع مناسبا.

علل المرسد التاكد من اطال  كل طالا  من مجموعت  اإلرسا ية علل جدو   روس   .2

 أو عمل  وبخاصة ساعات  المكتبية. 

 سا الئرورة.م طالا حأل مشكلة األكا يمية اليقوم المرسد باستعراض وتقييم  .3

يقوم المرسد بمناقشة الطالا حو  مشاكل  قمثل : الحئور ، و ع  في السصل   .4

 الدراسي، والمشاكل الشخصية األخرى التي قد ت  ر علل  راست .

عن أم جنحة أو سوت تصر  خطير من جانا الطالا لرئيا القسم ويجا   اإلبالغ .5

 تسجيل هأا اإلجرات في ملف الطالا. 

الحساظ علل المهنية للر  علل أم   مةكل طالا ،  مة وو ية ن عالقة و يقةيتكو  .6

 استسسارال.

بهم    اهتمام   ي و لتمة طالب  ،  المكتبيةعقد اجتماعال  ورية، خال  الساعال  .7

 السر ية. ماحتياجاتهوحرص  علل متابعة 

 ينبفي ا  يكو  لدى المرسد الخطة الدراسية والسجل األكا يمي لكل طالا. .8

 يقوم المرسد بمساعدة الطالا في التسجيل المسبق واجراتال التسجيل. ينبفي أ    .9

 في عملية التسجيل :  رشد االكاديميمسؤوليات الم •

 مساعدة الطالا في اختيار المساقال المناسبة  .1

جامعة التي يمكن للطالا  راستها  التعريف الطالا بالبرام  ااكا يمية المتوفرة في  .2

 األكا يمي وقدرات  الشخصية. حسا اهتمام  

 جامعة التهيسة الطالا وتعريسهم باللوائ  األكا يمية في  .3
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جامعة فيما يتعلق الجعل الطالا علل بينة و  راا لكامل اإلجراتال المتبعة في  .4

 و يرها من اللوائ .    بالحئور والفياا واألعأار الطبية واانئباط

  افة أو حأ   ق الجامعة في اختيار المقررال مساعدة الطالا  ير المستجدين في  .5

 (.المقررال بعد عملية التسجيل

حسظ كافة اإلجراتال في وحل مشكلة أم طالا  من مجموعت  اارسا ية باستمرار.  .6

 ملف الطالا. 

في حالة استمرارية مشكلة ما لدى طالا معين فستكو  هناا حاجة لم يد من   .7

 ع.المناقشال بين المعلم والطالا ومرسد 

عندما يستنسد المرسد كافة الوسائل في حل مشكلة الطالا  يتم رفة الحالة الل رئيا  .8

القسم الأم يتولل أيجا  الحل المناسا و   لم يسطة يحا  اامر لإل ارة العليا بالجامعة 

 .وا  لم يستطة رئي
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 منسق الجودة بالقسم

 
 

 : موظفين لجان الجودة بالقسمالمرؤوسين                              -الرئيس : الرئيس القسم :

  

منســــق الجــــو ة بالقســــم هــــو الســــ و  عــــن توجيــــ  انشــــطة القســــم  -الوصــــف العــــا  :

 لئما  الجو ة ااكا يمية والبحثة 
 

 -الواجبات واالختصاصات:

 وذلك لتحقيق األتي  ضمان الجودة عمليةتنسيق العمل بين جميع المشاركين في  .1

 .لمجتمةا،و ما  جو ة خدمة  ية ما  الجو ة األكا يمية و البحث •

ــيم ذاتـــي ســـنوم أل ات أنشـــطة القســـم والتـــي تشـــمل : •  –الرســـالة  الر يـــة   تقيـ

ــاليا اإل ارة ــة التـــــدريا –هيكـــــل وأســـ ــات هيســـ ــة  –أعئـــ ــايير األكا يميـــ المعـــ

 خدمـــــة –البحـــــوا العلميـــــة  –الـــــتعلمجـــــو ة فـــــرل  –والبـــــرام  التعليميـــــة

ــو ة  –المجتمــــة ــاط  –  ارة الجــ ــوة ونقــ ــد نقــــاط القــ ــة العمــــل وذلــــك لتحديــ خطــ

 الئعف.

 يــــا ة نقــــاط القــــوة  لنقــــاط الئــــعف  لمعالجــــة عمــــل الحســــين تو ــــة خطــــة  •

 متابعة هأع الخطة.

ــذاتي   .2 ــيم الــ ــر التقيــ ــع عناصــ ــتمر لجميــ ــين المســ ــل للتحســ ــق عمــ ــوين فريــ تكــ

  .للقسم وذلك عن طريق

 ورش العمل . •

 الدورال التدريبية •

 المصفرة المشروعال البحثية  •

 الندوال  •

 الم تمرال  •

 جلسال ااستما  والعصف السكرم . •

 

 مل اشالم وتحليل األداء يقيتوضع نظا  ل .3

ــا ال  • ــدريا والقيـــ ــة التـــ ــات هيســـ ــة أعئـــ ــيم أ ات جميـــ ــاذع لتقيـــ ــة نمـــ و ـــ

 ومعاونيهم وجمية العاملين بالقسم.
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ــل  • ــام تحليـ ــة نظـ ــة و ـ ــم .و ـ ــي القسـ ــة فـ ــة التعليميـ ــيم العمليـ ــتمارال تقيـ اسـ

 نظام لتحليل نماذع تقييم األ ات األكا يمي واإل ارم .

و ــــة نظــــام يئــــمن مشــــاركة الجميــــة فــــي العمليــــة التعليميــــة بالقســــم فــــي  •

 .خال  عناصر التقييم الأاتي السنوم

ــتيفاء  .4 ــمن اســ ــا يضــ ــم بمــ ــاملين بالقســ ــع العــ ــين جميــ ــودة بــ ــر الجــ ــر فكــ نشــ

  -:التالية العناصر

 مساعدة القسم في  عدا  تقارير التقييم الأاتي السنوم والدورم. •

ــال الأاتيــــة وتوصــــيف البــــرام   • ــاعدة القســــم فــــي  عــــدا  الدراســ مســ

ــرام   ــررال والبــــ ــارير للمقــــ ــة التقــــ ــررال ،وكتابــــ ــية والمقــــ الدراســــ

 الدراسية وكألك القيا  والتقييم والتقويم .

 

ــة  .5 ــتمرار التوعيـــ ــى اســـ ــل علـــ ــل العمـــ ــودة والت هيـــ ــمان الجـــ ــدريب لضـــ والتـــ

 .لالعتماد

ــة  • ــات هيســ ــم قأعئــ ــي القســ ــو ة فــ ــة الجــ ــال بثقافــ ــوعي الخــ ــر الــ نشــ

 التدريا ومعاونيهم والطالا واإل اريين (.

ــل  • ــي تعمـ ــاال التـ ــل المجـ ــي كـ ــل فـ ــة وورش عمـ ــدورال التدريبيـ ــد الـ عقـ

 بها الجو ة.

ــن  • ــدريا مـ ــة التـ ــات هيسـ ــن أعئـ ــدريبين مـ ــن التـ ــوا ر مـ ــدا  كـ ــال   عـ خـ

 في مجا    ارة الجو ة .  عقد  ورال 

عقـــــد الـــــدورال التدريبيـــــة ألعئـــــات هيســـــة التـــــدريا لكيسيـــــة  عـــــدا   •

ــررال  ــية والمقــ ــرام  الدراســ ــيف البــ ــألك  ، توصــ ــا وكــ ــة تقاريرهــ وكتابــ

 طرق القيا  والتقويم .

ــو ة  • ــما  الجــ ــا   ــ ــي المجــ ــل فــ ــدوال وورش العمــ ــد النــ ــيم وعقــ تنظــ

 الجامعي .
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 التظلم والشكاويمهام لجنة 

 

 

 أعضاء اللجنة -رئيس القسم                                                        المرؤوسين : -الرئيس :

  -الوصف العام :

 القسم المختل. رئيا مس ولة عن استقبا  الشكاوم  والبذ فيها ورفة تقارير اليجنة الل

 الوجبال وااختصاصال: 

 الشكاوم استقبا   .1

 البذ في الشكاوم.  .2

 رفة تقارير الي رئيا القسم.  .3
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 درجة ـــا بها الـــوضًحـــدريس مـــــة التــــاء هيئـــائمة بأعضــــــق ❖
 . والتخصص العلمية

 االسم
الدرجة 
 العلمية

 المهام المكلف بها التخصص

 دكتوراه  علي مسعود البلوشي 
التاريخ الفن  

 والعمارة  

 عضو هيئة التدريس 

 عضو هيئة التدريس  الهندسة المعمارية   دكتوراه  عبدالباسط الفيتوري  

 عضو هيئة التدريس  الهندسة المعمارية   دكتوراه  نوري ابو حميدة خليفة  

 عضو لجنة علمية  –رئيس قسم  الهندسة المعمارية  دكتوراه  منصور على عليوة  

 عضو هيئة التدريس  هندسة المعمارية   دكتوراه  معتز خليفة 

 الهادي الشطيح 
 دكتوراه 

 هندسة المعمارية 
-عضو هيئة التدريس -منسق الجودة 

 لجنة علمية

 عضو هيئة التدريس  هندسة المعمارية  دكتوراه  عبد السالم سوف الجين

 حسين علي زيدان  
إدارة االرض  ماجستير 

 والحضارة  

 عضو هيئة التدريس 

 عضو هيئت التدريس  هندسة المعمارية  ماجستير  احمد العربي

 عضو هيئت التدريس  هندسة المعمارية  ماجستير  النعاس الحجاجي 

 عضو هيئة التدريس  فنون وإعالم  ماجستير  ثريا زايد العمامي 

 عضو هيئة التدريس  هندسة المدنية   ماجستير  فاطمة محمد الزيات 

 عضو هيئة التدريس  هندسة المعمارية   ماجستير  وسيم بشير بروين 

 رجاء احمد بن حميدة  
 ماجستير 

 هندسة المعمارية  
عضو لجنة   -عضو هيئة التدريس 

 علمية

 التدريس عضو هيئة  إدارة الهندسية  ماجستير  بهيج يوسف بديري  

 عضو هيئة التدريس  هندسة مدنية  ماجستير  رضاء الورفلي 

 وليد عبد السالم فريوان 
تصميم تكنولوجيا   ماجستير 

 البناء 

 عضو هيئة التدريس 

 عضو هيئة التدريس  الهندسة المعمارية   ماجستير  اشرف احمد قنيدي

 عضو هيئة التدريس  تصميم المعماري ماجستير  نجالء محمد قتور 
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 -الخطة الدراسية لقسم هندسة المعمارية:

 

 (  العـامـة المـواد من)  لفــصـل الـدراســي األول

رمز  

 المقرر 

 

 

SUBJECT  

NAME 

 

 

 اسم المقرر 
عدد  

 الوحدات 

 عدد الساعات األسبوعية 

 األسبقيات 
محاضرات  

 نظري
 تمارين  عملي 

GH  150  Arabic 1  / 2 2 1لغة عربية     - 

GH  141  English 1  / 3 3 1لغة انجليزية     - 

GS  101  Mathematics1  / 3 3 1رياضة     - 

GS  111  Physics 1  / 3 3 1فيزياء     - 

GE  127  Eng. Drawing  2 1 2 رسم الهندسي    - 

GH  190  
Political 

Sciences 
 -     2 2 علو  سياسية 

      2 14 15 المجموع 

 

 

 ( والمساندة العـامـة المـواد من) الثــاني الفــصـل الـدراســي 

 

  SUBJECT رمز المقرر 

NAME 

 اسم المقرر 

  

 عدد  

 الوحدات  

 عدد الساعات األسبوعية 
 األسبقيات 

محاضرات    

 نظري
 تمارين  عملي 

GH  151  Arabic 2  / 1 1 2لغة عربية     GH 150 

GH  142  
English 2  انجليزية /  لغة

2 
3 3     GH 141 

GS  102  Mathematics2 / 4 4 2رياضة     GS 101 

GS  112  Physics 2  2 3 4 2فيزياء   GS 111 

GE129 work shop  2 2 3 تقنية ورش   - 

GE  127  Eng. Drawing  2 3 3 حاسب آلي   - 

ــ المجم       6 15 18 وع ــ
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 (  والتخصصيـة واإللزاميـة  المساندة المواد  من) الثــالث  الفــصـل الـدراســي 

 رمز المقرر 

  

 

SUBJECT  

NAME 
 اسم المقرر 

  

 عدد  

 الوحدات  

 عدد الساعات األسبوعية 
 األسبقيات 

محاضرا   

 ت نظري
 تمارين  عملي 

CE AR203 
Structural 

Analysis 
 GE 121   - 2 2 تحليل إنشائي

GE  121  Eng. Statics  3 3 استاتيكا    

AR  124  Basic Design  2 1 2 أسس تصميم   GE 127 

AR  241  Free Hand Dra.  2 1 2 الرسم الحر   - 

GE  125  
Engineering 

Graphics 
 -   2 1 2 هندسة وصفية 

121 AR Arch. Drawing   2 1 2 رسم معماري   GE 127 

AR  231  History of Arch. 1 / 3 3 1تاريخ عمارة - - - 

     8 12 16 المجموع 

 

 (  التخصصيـة المـواد من)  الـرابــع الفــصـل الـدراســي 

 رمز المقرر 

  

SUBJECT  

NAME 

 اسم المقرر 

  

 عدد الساعات األسبوعية  عدد  
 األسبقيات 

  
 الوحدات  

محاضرات  

 نظري
 تمارين  عملي 

GE 133 
Material 

 Properties 
 -     3 3 خواص مواد 

300  GR 
Auto Cad  

( Arch. ) 

تطبيقات 

الحاسوب في 

 العمارة )اتوكاد( 

2 1 2   - 

CE  

AR301 

Mechanics of 

Solids 
 CE AR203   - 2 2 ميكانيكا جوامد 

AR  211  Arch. Design 1  6 1 4 1 تصميم معماري   
-AR 124   

121 AR 

AR  221  
Building 

Construction 1 
 GE 127      2 2 3 1 إنشاء معماري 

AR  232  
History of 

Arch. 2 
 AR 231 - - 3 3 2 تاريخ عمارة

     10 12 17 المجموع 
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 (  التخصصيـة المـواد من) الخــامـس  الفــصـل الـدراســي 

 رمز المقرر 

  

SUBJECT  

NAME 

 اسم المقرر 

  

 عدد  

 الوحدات  

 األسبوعية عدد الساعات 
 األسبقيات 

محاضرات    

 نظري
 تمارين  عملي 

CE AR 

231 

Surveying 
 -   2 2 3 مساحة 

AR  252  
Shade & 

Perspective 
 GE 125 - 2 1 2 الظل والمنظور 

AR  212  Arch. Design 2  6 1 4 2/تصميم معماري   AR 211 

AR  222  
Building 

Construction 2 
 AR 221   2 2 3 2/ إنشاء معماري 

AR  333  History of Arch. 3 3 3 3/ تاريخ عمارة - - AR 232 

AR  371  
History & Theory  

of Planning 

تاريخ و نظريات  

 التخطيط 
2 2 - - - 

CE AR 

307 
Steel  2 1 2 فوالد   CE AR301 

 المجموع 
19 12 14     

 

 (  التخصصيـة المـواد من) الـسـادس الفــصـل الـدراســي 

 رمز المقرر 

  

SUBJECT  

NAME 

 اسم المقرر 

  

 عدد  

  الوحدات

 عدد الساعات األسبوعية 
 األسبقيات 

محاضرات    

 نظري
 تمارين  عملي 

CE  

AR305 

Reinforced 

Concrete 
 CE AR301   - 2 2 خرسانة 

AR  251  
Architecture 

Rending 
 GE 125   2 1 2 اإلظهار المعماري

AR  313  Arch. Design 3 /6 1 4 3تصميم معماري   AR 212 

AR  323  
Building 

Construction 3 
 AR 222   2 2 3 3إنشاء معماري /

AR  334  History of Arch. 4 / 3 3 4تاريخ عمارة - - AR 333 

AR  391  
Environmental 

Control 
 - - - 3 3 تحكم بيئي 

AR  462  
City & Regional 

Planning 

التخطيط اإلقليمي و  

 المدن تخطيط 
3 2 2 - AR  371  

 المجموع 
20 14 12     
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 (  التخصصيـة المـواد من)  الســابـع الفــصـل الـدراســي 

 رمز المقرر 

  

SUBJECT  

NAME 
  اسم المقرر

 عدد  

 الوحدات  

 عدد الساعات األسبوعية 

  األسبقيات
محاضرات  

 نظري
 تمارين  عملي 

AR  388  
Illumination & 

Acoustics 
 GS 112   2 1 2 إضاءة و صوتيات 

AR  361  Landscape Arch.  2 1 2 تنسيق مواقع - AR 313 

AR  474  
Housing &  

Urban Design 

اإلسكان و  

 التصميم الحضري
3 2 2 - AR 462 

AR  314  Arch. Design 4 /6 1 4 4تصميم معماري   AR 313 

AR  324  
Building 

Construction 4 
 AR 323   2 2 3 4إنشاء معماري /

CE  

AR371 
Sanitary Eng.  2 2 هندسة صحية -   AR 313 

     14 9 16 المجموع 

 

 (  التخصصيـة المـواد من) الثـــامـن الفــصـل الـدراســي 

 رمز المقرر 

  

SUBJECT  

NAME 

 اسم المقرر 

  

 عدد  

 الوحدات  

   األسبوعيةعدد الساعات 
 األسبقيات 

محاضرات    

 نظري
 تمارين  عملي 

AR  481  
Quantities & 

Specifications 
 - - - 2 2 كميات و مواصفات 

AR  415  Arch. Design 5 / 6 2 5 5تصميم معماري   AR 314 

AR  425  
Building 

Construction 5 
 AR 324   2 2 3 5إنشاء معماري /

AR  584  

Building Laws 

& Professional 

Pract. 

 قوانين المباني

 و مزاولة المهنة  
2 2 - - - 

ME  422  
Ventilation & 

Heating 
 -   - 2 2 تبريد و تكييف 

457 AR 
Geo. Inf. System 

( G I S ) 

نظم المعلومات  

 الجغرافية 
3 2 2 - AR 371 

 
     10 12 17 المجموع 
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 (  التخصصيـة المـواد من) التــاسـع  الفــصـل الـدراســي 

 رمز المقرر 

  

SUBJECT  

NAME 

 اسم المقرر 

  

 عدد  

 الوحدات  

 عدد الساعات األسبوعية 
 األسبقيات 

محاضرات    

 نظري
 تمارين  عملي 

AR  488  Structural Systems  2 1 2 منظومات اإلنشاء   
 CE AR203 

AR 222 

AR  499  
Project 

Programming 
 AR314 - 2 1 2 برمجة المشاريع

AR  416  Arch. Design 6 / 6 2 5 6تصميم معماري   AR 415 

AR  426  
Building 

Construction 6 
 AR 425   2 2 3 6إنشاء معماري /

AR  594  
Building 

Implementation 
 AR 584 - - 2 2 خطة تنفيذ المباني 

GH  152  
Technical Writing 

 GH 151     1 1 كتابة تقارير

 المجموع 
15 9 12     

 

 (  التخصصيـة المـواد من ) العــاشـر الفــصـل الـدراســي 

رمز  

 المقرر 

  

SUBJECT  

NAME 

 اسم المقرر 

  

 عدد  

 لوحدات  ا

 عدد الساعات األسبوعية 
 األسبقيات 

محاضرات    

 نظري
 تمارين  عملي 

AR  599  
Thesis 

Project 
 - 8 4 8 مشروع التخرج 

AR 415 

AR 425 

AR314 

 المجموع 
8 4 8     
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  التخصص في   البكالوريوس درجة لنيل  الساعات في يقابلها  وما المتعمدة  الوحدات عدد

  311( ) ساعة" 209)"   يعادلها وما(  وحدة"  161) العمراني والتخطيط  المعمارية الهندسة

  توزيع وتم   إجمالية  بصورة  المتطلبات حسب  موزع ( عملية ساعة 69و نظرية  ساعة

مادة  85.   الالحق الجدول  في تفصيلي  بشكل  المقررات   

 النسبة المئوية  عدد الوحدات  المتطلب 

متطلبات الجامعة  للعلوم االنسانية  
 اإللزامية 

12 %7 

 %12 20 متطلبات الجامعة للعلوم العامة  اإللزامية 

 16% 25 الهندسية المساندةالمواد 

 %65 104 المواد الهندسية التخصصية

 %100 161 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني 
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 )المحتوى العلمي( االلزامية  متطلبات الجامعة للعلو  االنسانية

 
 

  I  (GH 141)   English languageوحدات(   3)  1 إنجليزيةلغة 
Nouns(types, function,  derivation), adjectives(types, sequence, derivations), adverbs(forms,  position), 

use & forms of the ultimate tense, interrogative  formations, negative  of verbs,  passive constructions 

(forms,  usages), adjective clauses  (recognition  types, case of relative pronoun), gerund  phrases,  

infinitive phrases, listing comprehension. 
 

   anguage II ( GH 142) ( LEnglishوحدات  3  (2 لغة إنجليزية
 

Introduction & augmentation of specialized  vocabulary  & aspects of scientific technical English used 

in the  different  departments of engineering,Listening comprehension. 

  GH 150I  anguageLArabic ))وحدتان(  )  1لغة العربية  

اللفة العربية في اإلطار القومي والديني والحئارم  قا  اللفة العربية، أهمية  تة اللفة العربية ، الحاجة إلــأهمية  راس

،    ، الجملة السعلية  ، ترتيا الجملة  : الكلمة  ،  ور ااستعمار في طما اللفة العربية، بعا القواعد النحوية يـوالثقاف

 ، طرق الكشف. بعا القواعد اإلمالئية

  II anguageLArabic  (GH151))وحدة واحدة(   2لغة عربية

،   وتميي ع  العد    ،  اإل افة(  النواسخ  ،  بينهما  والمطابقة  والخبر  المبتدأق  ااسميـــة  الـجملة  ،  النحوية   القواعد   بعا 

  التطبيقية.  الناحية من  واأل بي العلمي األسلوا  ،  ، المعاجم اإلمالئية القواعد  بعا  التوابة،

  Reports Writing (CH 152) كتابة تقارير)وحدة واحدة(

ف وأهمية الكتابة التقنية وأهدا  الكتابة التقنية وخصائصها، أسا الكتابة التقنية ، عناصر التقارير الهندسية ـريـعـت

اإلعدا ،  خراع وعرض  كتبة  الجداو ،  األسكا ،  عدا   و عدا   التقنية  التقارير  مراحل وطرق  عدا    ، ومحتوياتها 

 . التقارير، مناقشة التقارير

 Political Science ) وحدتان(  )190HG ( علو  سياسية

تعريف العلوم السياسية ،العلوم السياسية قالحقل المتطور( ،التنشسة السياسية للسر   ، الرأم العام ،ااح اا السياسية 

، ، العالقال السياسية الدولية    الهيسة الحاكمة ، نظام الحكم ااسالمي  أنوا  الدولة ،  الدولة ،  والجماعال المصلحية ،

 المسهوم ااسالمي للعالقال الدولية ، السياسة الخارجية. 
 

 
 

 

 

 )المحتوى العلمي(  متطلبات الجامعة للمواد العامة االلزامية

 
 

 

 

   Mathematics I (GS101 )وحدات(  3)  1 رياضـــة

ااستقاق ، تعريف نظريال ااستقاق ،  السسال ، العالقال ، الدوا  ، المتباينال والقيم المطلقة ، النهايال وااتصا  ،  

قاعدة التسلسل ، التسا ل الئمني ومعدال التفير ، ااستقاق لمراتا أعلل ، الدوا  المثلثية و استقاقها ، التطبيقال 

والصفرى   العظمل  النهايال   ، الحرجة  النقاط   ، والتقريا  التسا لي  المعامل   ، نقطة  عند  لمنحنل  الة  المما   ميل 

 . النسبية ، والتقعر ونقطة اانقالا رسم المنحنيال ، نظرية رو  ونظرية القيمة المتوسطةالمطلقة و
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                          Mathematics II (GS102 )وحدات( 4)   (2 رياضـــة

  الحجوم الدورانية   منحنيين،التكامل : التكامل المحدو  و ير المحدو  وتطبيقات ، المساحة تحا المنحنل ،المساحة بين  

الدوا  اآلسية و  ،  ، العكسية  المثلثية  الدوا    : التسامية  ال ائدة،  الدوا   ال ائدة والعكسية  الدوا    ، طرق   اللو ار مية 

ااخت الية،ــالتكام والصيغ  وبالكسور  بالتجربة   ، بالتعويا  التكامل  ،   ل:   الخوال   ، التعريف   : المركبة  األعدا  

ال  ، ، المرافق  الج ئي  أكثر من متفير مستقل ااستقاق  ذال  الجأور  وا   القطبية واستخالل  المطلقة والصور  قيم 

التسا ل الئمني وقاعدة السلسلة وتطبيقال قاعدة السلسلة ،التسا ل الكلي وتطبيقات  ، التسا ل الكلي لالستقاق الثاني  

 واألعلل ،النهايال العظمل والصفرى وطريقة مئاريا اجران . 

 
 

  Physics I (GS111) وحدات ( 3)  1فيزياء

  الموجال ، أنواعها ، المنتقلة ، سرعة الموجة والقدرة والشد في حركة الموجة تراكا الموجال المستقرة   -الصول :

، الموجال المسموعة وفوق الئوئية وتحا الئوئية ، انتشار الموجال ، الئربال و تا ير  وبلر. الئوت  اانكسار 

العدسال خال     ، العدسال   ، و نائية   مسر ة  كروية  اسط   علل  اانكسار   ، كروية  اسط   اانعكا  علل   ، منشور 

المساهيم    ، الثنائي  للشق  يونغ  التداخل ، تجربة  انوا  ااطيا  ، سروط  المناسير وتشتا الئوت ،  المركبة ، تجمة 

الحرارم ،  ر الحرارة ، اات ا   للحيو  وااستقطاا ،  تدرع ااساسية  الثاني ،  الفا   تدرع  الحرارة وقياسها ،  جة 

فهرنهايا و سيلسيو  ، التمد  الحرارم ، الحرارة كنو  من الطاقة ، الشفل ، القانو  ااو  للديناميكا الحرارية ، 

 قانو  الفا ال المثالية ، تطبيقال القانو  ااو . 

 

  II Physics(GS112وحدات () 3)   2 فيزياء

تا ير القوى علل الشحنة الكهربائية في وجو  المجا  الكهربـائي والثنـائي والسـيا الكهربـائي ،   -:  يالمجال الكهربائ

 قانو  جاو  وقانو  كولوما  وتطبيقاتهما .

 

 لكهربائية والشحنال الكهربائية .الجهد والمجا  الكهربائيين للشحنة ا -: الجهد الكهربائي

 

سعة المكثسال وأنوا  المكثسال مثـل مكثـف اللـوحتين والمكتـف الكـروم ، الطاقـة المخ ونـة فـي   -:  السعة والعوازل

 المجا  والمكثف .

 

 سدة التيار الكهربائي وكثافة التيار ، المقاومة والمقاومة النوعية وقانو  أوم . -: شدة التيار والمقاومة

 

القـوة الدافعـة وفـرق الجهـد الكهربـائي ، قـوانين كيرسـو  و ارة   -:  الكهربائيـة  توالـدائراالقوة الدافعة الكهربائيـة  

 المقاومة والمكثف.

 
 

  Physics Lab(GS112Lمعمل ) وحدة واحدة ( ) فيزياء

قيــا  ســرعة الصــول باســتخدام عمــو  ال ئبــق ، تحقيــق قــانو  الطــو   -رات التجــارا األتيــة :ـــــ ج

ــل  ــا  معام ــرة ،  يج ــرأة مقع ــة وم ــة محدب ــ رم لعدس ــد الب ــا  البع ــ ( ،  يج ــرت  قمهت ــر م ــي وت ــدة ف والش

ــكوا ا ــتخدام الميكروس ــات باس ــاع والم ــار لل ج ــار  اانكس ــا اانكس ــور و اوي ــة المنش ــا   اوي ــل ، قي لمتنق

ــد ق ــين الجهـ ــة بـ ــة العالقـ ــار ،  راسـ ــل اانكسـ ــدنيا ومعامـ ــارقVالـ ــI( والتيـ ــق قـ ــيل ـ( تحقيـ وانين توصـ

ــة  ــة كهربائي ــرارة بطريق ــانيكي للح ــافل الميك ــا  المك ــوا م ،  يج ــوالي والت ــل الت ــة عل ــال الكهربائي المقاوم

للنحـــا  ، مقارنــــة الكهرومفناطيســـية لخليتــــين و يجـــا  المقاومــــة  ةالكهروكيميائيــــ،  يجـــا  المكـــافل 

ــف  ــعة المكث ــاا س ــور موصــل اســطواني ، حس ــو  مح ــا  المفناطيســي ح ــة المج ــة ،  راس ــة للخلي الداخلي

 استخدام المكثف القيا .  
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  Computer Programming (GR200)وحدات (  3) حاسب آلي

المسائل ، الخوار ميال ، مخطط سـير العمليـال ، اساسـيال لفـة أنوا  البرمجيال ومراحل تطويرها ، خطوال حل  

 البيسك والجمل والتعابير والم  رال.

 

 Engineering Graphics (GE125)هندسة وصفية )وحدتان(  

الفرض من الهندسة الوصـسية ، اانـوا  المختلسـة لإلسـقاط تمثيـل النقطـة والمسـتقيم والمسـتوى ، مسـائل المو ـو  

افرا هـا وتقاطعاتهـا الـدائرة والكـرة وااسـطوانة ، السـطول الدورانيـة   -:ومسائل القيا  ، األجسام متعـد ة ااسـط  

 .افرا ها وتقاطعاتها

 

     g Drawing (GE127)Engineerinرسم هندسي )وحدتان( 

ة ، األ وال الهندسية واستخداماتها ،األبعا  : طرق و ة األبعـا  ـامـعـة : التعريسال والمصطلحال والقواعد الـدمـقـم

وقواعدها ، بعا العمليال الهندسية المستخدمة في الرسم مثل رسم بعا المئلعال ، الخطوط المتوا نة ،الخطـوط 

، اإلسـقاط  ،اإلسقاط : نظرية اإلسقاط ،أنوا  اإلسقاط ،اإلسقاط ذو المسـقط الواحـد، قالمجسـمال(والمنتجال المماسة  

المتعد  المساقط ، اإلسقاط في الربة األو  والربـة الثالـذ ،اسـتنتاع المسـقط الثالـذ  تطبيقـال عامـة تشـمل اسـتكما  

صـسي ، القطـا  المـرا  ، القطـا  ،الج ئــي  الخطـوط الناقصـة فـي المسـاقط ،القطاعـال  القطـا  الكامــل ، القطـا  الن

 تطبيقال عامة. 

 

 Workshop Technology (GE129))وحدتان(  تقنية ورش

،المـوا  الطبيعيـة وااصـطناعية، مقدمـة  ،المعالجـة الحراريـة للصـلا  األمن الصناعي، المـوا  الهندسـية وخواصـها

 الدرفلة والبثق ، طرق تشفيل اآللة المعدنية، تشفيل المعا  .  لعمليال التصنية ، السباكة واللحام والحدا ة و

 

 Workshop Technology  Lap  (GE129 L( ))وحدة واحدة تقنية ورش عملي

 مجموعة تمارين ذال العالقة بالمقرر تقنية ورش يعدها القسم المختل.

 

    Properties of Materials  (GE133)وحدات( 3خواص مواد ) 

، ،تشكيل المعا   وتطبيق  في األسفا  الميكانيكيـة للمعـا   التركيـا الـأرم للمـوا   المرونة واللدونة للمعا  خاصية 

ااسـتر ا   ، ، خوال الموا  الكهربائية والمفناطيسية  والئوئية الموا  تحا تـا ير الحـرارة العاليـة هندسة البلورال 

  المعا   والسبائك ، صدأ المعا   والسبائك ، تاكسد المعا   والسبائك.و عا ة التبلور، نمو الحبيبال ، كلل 
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121 AR -  وحدتان(الرسم المعماري( 

أســــاليا الرســــم المعمــــارم و التعــــر  علــــل مصــــطلحات  و التعــــر  علــــل 

ــمها و  ــاليا رســـ ــوط و أســـ ــوا   الخطـــ ــاليا أنـــ ــة  أســـ ــتخدامها و معرفـــ اســـ

رســــم المســــاقط األفقيــــة ويسهــــم الرمــــو  و المصــــطلحال التعــــر  علــــل  

ــا و  ــم رمو هـــ ــة و يسهـــ ــال المعماريـــ ــال و الواجهـــ ــم القطاعـــ ــاليا رســـ أســـ

 مصطلحاتها فهم أساليا رسم مساقط و قطاعال الساللم و الدرع .

124 AR - )أسس تصميم ) وحدتان 

ــي و را ـــهار السنـــ ــي اإلظــــ ــدخل  لـــ ــا مـــ ــراغ والتناســـ ــكل والســـ ــة الشـــ ســـ

ــوا   ــل األلـــ ــة وتحليـــ ــا  ،  راســـ ــا  بالجمـــ ــيال اإلحســـ ــا كاساســـ والملمـــ

 وارتباطها الو يق باساليا استفال  واستعما  الموا  المختلسة .

203 AR   CE  وحدتان(تحليل إنشائي( 

تحليــــل المنشــــدل المحــــد ة، تحليــــل الهياكــــل المسصــــلية المســــتوية بطريقتــــي 

ــالل  ــ وم الوصـ ــل وعـ ــوى القـ ــة وقـ ــوى المحوريـ ــال القـ ــال، مخططـ والقطاعـ

ــلية  ــل المسصـ ــرا  الهياكـ ــو  انحـ ــتوية والعقـ ــر المسـ ــوارض واألطـ ــات للعـ اانحنـ

والعــوارض واألطــر باســتخدام طــرق الشــفل اافترا ــي والعار ــة المترفقــة 

 والتكامل الثنائي، خطوط التا ير للعوارض.

 

211 AR - وحدات( 4) 1تصميم معماري 

لتشــــكيل العناصــــر المعماريــــة لــــبعا الوظــــائف المحــــد ة كمــــا هــــو  مقدمــــة

الحــــا  فــــي الوحــــدال الســــكنية ،  راســــة العالقــــة الوظيسيــــة والتاكيــــد علــــي 

الســــراغ المعمــــارم وأبعــــا ع ،  راســــة تحليــــل وتصــــميم عناصــــر الواجهــــال 

 والكتل عن طريق المجسمال التجريبية.

 

 المحتوي العلمي للمقررات الهندسية قسم هندسة العمارة
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212 AR - وحدات( 4) 2تصميم معماري 

ــكيالتها  ــا وتشـــ ــكنية بانواعهـــ ــدال الســـ ــميم الوحـــ ــيط وتصـــ ــة تخطـــ مواجهـــ

 المختلسة مة  راسة الوحدال الخدمية للمجاورال السكنية .

221 AR - وحدات( 3) 1إنشاء معماري 

ــقف  ــة واألســـ ــوائط الحاملـــ ــا والحـــ ــال بانواعهـــ ــة ، األساســـ ــا التربـــ ميكانيكـــ

 المباني والمنشال من الرطوبة.والساللم ، حماية  

222 AR - وحدات( 3) 2إنشاء معماري 

الهياكـــــل بانواعهـــــا: الخرســـــانة المســـــلحة ، هياكـــــل الحديـــــد والصـــــلا، 

المــــــوا  المســــــبقة الصــــــنة ،التصــــــميم اإلنشــــــائي ل ساســــــال والحــــــوائط 

 الساندة ، أنوا  الساللم .

231 AR - وحدات( 3)1تاريخ عمارة 

مــــارة فــــي عصــــور مــــا قبــــل التــــاريخ والعصــــر  راســــة وتحليــــل الســــن والع

ــة  ــيط والثقافـــ ــل المحـــ ــا ير عوامـــ ــاني ، تـــ ــي والرومـــ ــوني واإل ريقـــ السرعـــ

 علي الطابة المعمارم.

231 AR CE (  3مساحة :)وحدات- 

ــات،  ــوا  األخطــ ــال، أنــ ــوا  القياســ ــات، أنــ ــال واألخطــ ــة القياســ ــد، نظريــ  تمهيــ

الخطيــــة، الشــــريط  انتشــــار الخطــــا، المــــأكرال الحلقيــــة للمســــاحة، القياســــال

 EOM المي انيــــة، التقــــو ، األجهــــ ة، المي انيــــة التسا ــــلية، المي انيــــة ، 

ــة  ــال الحقليـ ــا، العمليـ ــا  الثيو وليـ ــلة، جهـ ــاحة بالبوصـ ــا، المسـ ــة، ال وايـ المثلثيـ

 الثيو وليا، المساحة والحجوم.

232 AR -وحدات( 3) 2تاريخ عمارة 

ــارة  ــي العمــ ــكيل فــ ــرا  والتشــ ــل الطــ ــة تحليــ ــة والقوطيــ ــة والرومانيــ البي نطيــ

واإلســـــــالمية ، تـــــــا ير العوامـــــــل الجيولوجيـــــــة وااجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة 

 والمناخية والدينية .
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241 AR -)الرسم الحر )وحدتان 

مق مووةا الخطوووط والمسووطحات األفقيووة والراسيةاالمناسووب والمسووتويات والكتوو  

وا  ا األساليب المختلفة لإلخووراج واألشكا  ا اإلضاءع والظوو  ا الملما وطبيعة الم

عناصــر اإلظهــار المعمــارم ، عناصــر األ ــاا ، تشــري  اإلنســا    ,واإلظهار الفنووي

والحيوا  وسائل التعبير وتوصيل السكرة ، المساقط األفقية وتكامل العمــارة والطبيعــة 

 ،استعماال األلوا .

251 AR - )اإلظهار المعماري  ) وحدتان 

نظريــــــال اإلخــــــراع ، معــــــدال ووســــــائل اإلظهــــــار، اســــــتخدام األقــــــالم 

 المختلسة واأللوا  إلخراع و ظهار المساقط األفقية والواجهال.

252 AR - )ظل ومنظور)وحدتان 

ظـــــل الخطـــــوط والمســـــطحال والمجســـــمال وتطبيقاتهـــــا علـــــي الواجهـــــال 

ــو  ــال المنظـــ ــة للمباني،نظريـــ ــد والمواقـــ ــا  ، قواعـــ ــا ، اانعكـــ ر وتطبيقاتهـــ

 التكوين والمعالجال واإلخراع.

GR244 - )االوتوكاد )وحدتان 

التـــــدريا علـــــل اســـــتخدام تقنيـــــال ومهـــــارال الرســـــم بالحاســـــا اآللـــــي، 

ــائي  ــد الثنــ ــي البعــ ــومال فــ ــدا  الرســ ــوط (2Dو عــ ــوا  الخطــ ــ  أنــ (، وتمييــ

ــل  ــا  اخـــ ــا تمثلهـــ ــة حســـ ــوط المختلســـ ــوا  الخطـــ ــاط وأنـــ ــتخدام أنمـــ قاســـ

الرســـــومال، وحصـــــر األطـــــوا  والمســـــاحال واألحجـــــام وفـــــق الموجـــــو  

  اخل المخططال.

301 AR CE - )ميكانيكا جوامد)وحدتان 

ــر  ــورم للعناصـــ ــا   المحـــ ــا ,اإلجهـــ ــة بينهمـــ ــا  و العالقـــ ــا  و اانسعـــ اإلجهـــ

ــور  ــا م المحــ ــات أحــ ــا ال اانحنــ ــكونياً , اجتهــ ــد ة ســ ــر المحــ ــد ة و  يــ المحــ

اجهــــــا ال ذال القــــــل , األســــــطوانال المسر ــــــة و المصــــــمتة للعناصــــــر 

ــ  ــا ال انســ ــل اإلجهــ ــكونياً, تحويــ ــد ة   ســ ــر المحــ ــد ة و  يــ ــل  المحــ ياا القــ

ــر   ــتقرار و المــ ــدرا  , ااســ ــة الجــ ــال نحيســ ــي القطاعــ ــل فــ ــ  القــ و مركــ

 ل عمدة .
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305 AR CE -  وحدتان( خرسانة( 
ــتطيلة  ــال المســـ ــميم القطاعـــ ــل وتصـــ ــانة، تحليـــ ــوال الخرســـ ــة، خـــ  مقدمـــ

  والمعر ـــــة لالنحنـــــات والمســـــتخدم فيهـــــا تســـــلي  أحـــــا م Tوقطاعـــــال  

ــل  ــل، ووصــ ــد القــ ــميم  ــ ــائي، التصــ ــة أو  نــ ــط قطــ ــلي ، خــ ــواذ التســ فــ

قئـــــبا  التســـــلي ، التشـــــفيل، تصـــــميم العـــــوارض المســـــتمرة والبالصـــــال 

 األحا ية المصمتة والمئلعة.

307CE AR -   وحدتان(الفوالذ( 
أنـــــوا  المنشـــــدل السواذيـــــة، خـــــوال الســـــواذ، األحمـــــا  والمواصـــــسال، 

تصــــــميم عناصــــــر الشــــــد والئــــــفط، القطاعــــــال األحا يــــــة والمركبــــــة، 

تصـــــــميم الوصـــــــالل البســـــــيطة، المبرســـــــمة والمقلوظـــــــة والملحومـــــــة، 

ــميم  ــال، تصـــ ــوات، تطبيقـــ ــات واالتـــ ــيطة، اانحنـــ ــوارض البســـ ــميم العـــ تصـــ

 هيكل مسصلي ملتف.

313 AR - وحدات( 4) 3تصميم معماري 
ــاني  ــي المبــ ــراع علــ ــار واإلخــ ــاليا اإلظهــ ــميم وأســ ــا م التصــ ــال مبــ تطبيقــ

ــة كالمك ــق ذال العالقـــــ ــة والمرافـــــ ــة التعليميـــــ ــاني الثقافيـــــ ــال والمبـــــ تبـــــ

 والريا ية .

314 AR -وحدات( 4) 4تصميم معماري 
ــا ــ   والمنامــ ــا ق والنــ ــ  كالسنــ ــياحة والترفيــ ــاني الســ ــق ومبــ ــميم مرافــ لتصــ

، وكــــألك  راســــة وتصــــميم مبــــاني مرافــــق الخــــدمال ااجتماعيــــة  

 كالمراك  الحئرية ومراك  التسويق.

323 AR - (وحدات 3) 3إنشاء معماري 

ــوا  األ ــقف أنـــ ــاا واألســـ ــة ، القبـــ ــور الطويلـــ ــقف ذال البحـــ ــقف ، األســـ ســـ

 المعدنية والمعلقة.

324 AR -وحدات( 3) 4إنشاء معماري 

ــرال  ــنعة ، كاســـــ ــة والمصـــــ ــوائط الداخليـــــ ــطيبال ، الحـــــ ــا  التشـــــ أعمـــــ

 الشما،األسقف المعلقة ،الوصالل والتركيبال المعدنية .
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333 AR -وحدات( 3) 3تاريخ عمارة 

تـــاريخ ليبيـــا ، العوامـــل البيســـة والتقنيـــة وااجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي أ ـــرل 

 علي تطور العمارة في ليبيا .

334 AR - وحدات( 3) 4تاريخ العمارة 

ــي  ــا علـ ــناعية أ رهـ ــورة الصـ ــا ، الثـ ــي أوروبـ ــة فـ ــر النهئـ ــي عصـ ــارة فـ العمـ

ــارة ال ــة , العمـــ ــارة الحديثـــ ــور العمـــ ــاة وتطـــ ــو , نشـــ ــرة , اإلرا نوفـــ معاصـــ

 الباهاو  , مدرسة سيكا و , روا  العمارة المعاصرة.

361 AR - )تنسيق مواقع ) وحدتان 

أهميــــــة المنــــــاطق الخئــــــرات  اخــــــل المخططــــــال ، تخطــــــيط وتصــــــميم 

المنـــــــاطق الحئـــــــرية باســـــــتعما  األســـــــجار والمســـــــاحال الخئـــــــرات 

 والعناصر الطبيعية والمصنعة .

371 AR - لتخطيط ) وحدتان(تاريخ نظريات ا 

ــذ  ــن حيـــ ــد  مـــ ــاريخ المـــ ــي ، تـــ ــرم اإلقليمـــ ــيط الحئـــ ــدا  التخطـــ أهـــ

المـــ  رال والقـــوم الطبيعيـــة والثقافيـــة التـــي  امنـــا تطـــور التخطـــيط مـــن 

األ منــــة القديمــــة  لــــي الوقــــا الحا ــــر، مــــوا  البنــــات والنباتــــال ,  راســــة 

 .  تطبيقية

371 AR -  )الهندسة الصحية)وحدتان 

ــرا و  ــاع  الشـــ ــا ر ميـــ ــتهالا مصـــ ــة و ااســـ ــها , التو يـــ ــدا تها خواصـــ امـــ

للميـــــاع الســـــاخنة والبـــــار ة, الطـــــرق و العمليـــــال المتبعـــــة لتو يعهـــــا فـــــي 

ــحي  ــر  الصــ ــاع الصــ ــ م  لميــ ــة  المركــ ــروط التو يــ ــام و ســ ــاني . نظــ المبــ

المســــتخدمة  اخــــل و خــــارع المبنــــل تصــــميم نظــــم نقــــل و تو يــــة الميــــاع و 

ــا ــاع المجــ ــة ميــ ــم و تجيــــة نقــــل وتو يــ ــال تصــــميم نظــ رم مكونــــال منظومــ

 نقل وتو ية المياع.
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388 AR - (إضاءة وصوتيات )وحدتان 

ــسية,  القــــدرة علــــل  ــايير و متطلبــــال اإل ــــاتة الوصــ ــة و  فهــــم معــ  راســ

ــل  ــدرة علــ ــة, القــ ــال المعماريــ ــوتيال السرا ــ ــال صــ ــايير و متطلبــ ــم معــ فهــ

 ختيــــار مــــوا  جيــــدة للصــــوتيال, القــــدرة علــــل  ختيــــار منظومــــال   ــــاتة 

 مثالية  , تطبيق هأا السهم في التصميم المعمارم.

391 AR - ( وحدات 3تحكم بيئي) 

ــا، ــار الرطــ ــاا الحــ ــار والمنــ ــحراوم الحــ ــاا: الصــ ــنيف المنــ ــة وتصــ   راســ

ــاا، ــل المنــــ ــرارم، تحليــــ ــوا   الحــــ ــ   التــــ ــاا، التوجيــــ ــوجي للمنــــ البيولــــ

ــة، ــل والتهويــ ــاليا التظليــ ــال  وأســ ــال  راســ ــات والنباتــ ــوا  البنــ ــة. مــ تطبيقيــ

ــالل  ــر الموصـــــ ــناعية وعناصـــــ ــال الصـــــ ــميم المجمعـــــ ــيط وتصـــــ تخطـــــ

و راســـــــة الحلـــــــو   كالمطـــــــارال ومحطـــــــال الحـــــــافالل والقطـــــــرال،

 .إلنشائية المناسبة وتحليل عناصر الحركة

415 AR - وحدات( 5) 5تصميم معماري 

تخطـــــــيط وتصـــــــميم المجمعـــــــال الصـــــــناعية وعناصـــــــر المواصـــــــالل 

طــــــارال ، و راســــــة الحلــــــو  كالمطــــــارال ومحطــــــال الحــــــافالل والق

 اإلنشائية المناسبة وتحليل العناصر الحركة.

416 AR - وحدات ( 5) 6تصميم معماري 

تخطــــــيط وتصــــــميم المرافــــــق الترفيهيــــــة والريا ــــــية وكــــــألك مرافــــــق 

 ال والعيا ال والمراك  المتخصصة  الخدمال الصحية كالمستشسي 

 

422ME-  (وحدتان)التبريد و التكييف 

ــر    ــرة التعــ ــل  ائــ ــر    علــ ــف , التعــ ــد و التكييــ ــا ة التبريــ ــيال مــ باساســ

التبريـــــــد و  عملهـــــــا  و مكوناتهـــــــا  , العمـــــــارة الخئـــــــرات  و عالقتهـــــــا 

 بالتبريد و التكييف , حسابال  تكييف فرا ال المباني .

 



 قسم العمارة دليل 
 

32 
 

425 AR - وحدات( 3) 5إنشاء معماري 

مـــــا  الرســـــومال التنسيأيـــــة ،  عـــــدا  الرســـــومال التنسيأيـــــة والمسئـــــلة ألع

 التشطيبال ، تطبيقال عملية .

426 AR - وحدات( 3) 6إنشاء معماري 

ــائية ،  ــل اإلنشــ ــال ، الهياكــ ــة والقطاعــ ــاقط األفقيــ ــة للمســ ــومال التنسيأيــ الرســ

 األعما  الصحية ، تساصيل األعما  الكهربائية والتدفسة والتكييف.

457 AR - وحدات( 3) نظم معلومات جغرافية 

علومـــــال الجفرافيـــــة , أنـــــوا  البيانـــــال أساســـــيال و عناصـــــر نظـــــم الم

,   خــــا  البيانــــال    GSIالمكانيــــة تمثيــــل البيانــــال الجفرافيــــة  فــــي بيســــة 

ــرائط ,  ــقاط  الخــــ ــة , ســــ ــة أنظمــــ ــال الجفرافيــــ ــد البيانــــ ــة قواعــــ المكانيــــ

 بعد و  خراع البيانال الجفرافيةااستشعار عن 

- AR 462 (3التخطيط اإلقليمي وتخطيط المدن )وحدات 

ــيط ،  ــل التخطــــ ــدا  ومراحــــ ــيط ، األهــــ ــرية والتخطــــ ــال الحئــــ الدراســــ

المخططــــــال والدراســــــال الال مــــــة ، السياســــــال المتبعــــــة فــــــي ليبيــــــا ، 

ــي ،  ــيط اإلقليمـــــ ــاكل التخطـــــ ــة ، مشـــــ ــال اإلقليميـــــ ــيط والدراســـــ التخطـــــ

 تطبيقال.

474 AR - ( 3اإلسكان والتصميم الحضري)وحدات 

ــاليا الت  ــدا  وأســـ ــرية ، أهـــ ــة الحئـــ ــر البيســـ ــرم ، عناصـــ ــميم الحئـــ صـــ

مشـــاكل اإلســـكا  فـــي ليبيـــا ومقترحـــال لحـــل بعـــا مـــن هـــأع المشـــاكل ، 

 المد  الجديدة في ليبيا والعالم ، تطبيقال.

481 AR - )كميات ومواصفات ) وحدتان 

ــة  ــاني المختلســ ــسال للمبــ ــال والموصــ ــدفاتر الكميــ ــدا  الــ ــاليا  عــ ــرق وأســ طــ

 ،  عدا  مستندال العطات ، تطبيقال.
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584 AR - ين وتشريعات المباني ) وحدتان(قوان 

القــــوانين واللــــوائ  البلديــــة المعمــــو  بهــــا والتــــي تحكــــم التطــــور العمرانــــي 

ــ وليال  ــال ومســــ ــاملة ، واجبــــ ــال الشــــ ــار المخططــــ ــي  طــــ ــد  فــــ للمــــ

 المعمارم المهنية.

488 AR - )منظومات اإلنشاء ) وحدتان 

مـــــ  رال القـــــوم األســـــاليا اإلنشـــــائية واألســـــكا  المعماريـــــة ، اســـــتفال  

 اإلنشائية عند تصميم للحصو  علي األسكا  المعمارية المناسبة .

499 AR - )برمجة مشاريع ) وحدتان 

ــة  منهجيـــــة التصـــــميم المعمـــــارم عـــــن طريـــــق البرمجـــــة كتمهيـــــد لمرحلـــ

ــة  ــد السياســ ــم تحديــ ــن  ــ ــائق ومــ ــة الحقــ ــدا  وتجميــ ــد األهــ ــميم ، تحديــ التصــ

األربــــة : الشــــكل الوظيســــة والنــــواحي المبنيــــة علــــي محــــد ال التصــــميم 

 ااقتصا ية وال من .

594 AR - )خطة تنفيذ المباني) وحدتان 

 راســــــة النــــــواحي ااقتصــــــا ية لصــــــناعة البنــــــات والتشــــــييد ، المكاتــــــا 

ــدا   ــتها و عـــ ــروض و راســـ ــديم العـــ ــأ ، تقـــ ــركال التنسيـــ ــارية وســـ ااستشـــ

 العقو  ، العوامل ااقتصا ية ، تخطيط برام  التنسيأ .

599 AR - ( 8المشروع )وحدات 

 راســـــة معماريـــــة ســـــاملة لمشـــــرو  حيـــــوم مناســـــا ، تحديـــــد الجـــــدوى 

واألهـــــدا  للمشـــــرو  ،  جـــــرات الدراســـــال الميدانيـــــة والتقيميـــــة ، و ـــــة 

ــوم  ــة ، يقـــ ــال النهائيـــ ــميم والمخططـــ ــسة التصـــ ــارم وفلســـ ــام  المعمـــ البرنـــ

ا نـــا  مـــن أعئـــات هيســــة التـــدريا فـــي القســــم باإلســـرا  علـــي الدراســــة 

ــة  ــة والتخطيطيــ ــو  المعماريــ ــا  الحلــ ــن  يجــ ــا مــ ــين الطالــ ــديمها وتمكــ وتقــ

 المناسبة.
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 شروط وقواعد مشاريع التخرج 

 

ــور  - ــل أمـ ــد علـ ــي وأ  ا يعتمـ ــق العملـ ــل للتطبيـ ــرو  قابـ ــو  المشـ أ  يكـ

 وهمية  ير قابلة للتطبيق.

أ  يكـــو  المشـــرو  مـــاخوذ مـــن فكـــرة موجـــو ة مســـبقاً  و  القيـــام بـــام  -

 عليها.تطوير  

ــرة  - ــن الخب ــتسا ة م ــد ااس ــ  بع ــأع بنسس ــرو  ينس ــديم مش ــا بتق ــوم الطال أ  يق

 التي اكتسبها من مراحل الدراسة.

 أ  يقدم المشرو .أفكار جديدة . -

أ  يكمــل المشــرو  مشــرو  ســابق تــًم التوقــف عــن العمــل فيــ  عنــد حــدو   -

 معينة.

 أ  يقدم المشرو  حلو  لمشاكل موجو ة مسبقاً. -

و  القــيم واألخـــالق اإلســـالمية والدينيــة وعـــا ال وقـــيم أ  يحتــرم المشـــر -

 المجتمة الليبي واإلسالمي وأخالقيال المهنة.

 يجا علل الطالا أ  ياخأ الموافقة من المشر  قبل البدت بالمشرو . -

يقــدم الطالــا مشــرو  مقتــرل حســا النمــوذع المعــد لهــأا الفــرض ويســم   -

 يار باألولوية.للطالا تقديم أكثر من مشرو  مقترل ويتم ااخت 

 يتم تقييم المشارية المقترحة من قبل لجنة المشارية قاللجنة العلمية( . -

ــة  - ــي حال ــا العمــل مباســرة مــة المشــر  أمــا ف ــدأ الطال ــو  يب ــة القب فــي حال

 الرفا فعلل الطالا  عا ة تقديم مشرو  مقترل مرة أخرى للقسم.

 -العناصر األساسية للمشاريع:

 -عنصرين أساسين هما:يتكو  مشرو  التخرع من  

التقريـــر التسصـــيلي: وهـــو عبـــارة عـــن ســـرل تسصـــيلي نظـــرم عـــن  -1

ــل  ــر علـ ــأا التقريـ ــحة ويحتـــوم هـ ــة وا ـ المشـــرو  مو ـــق بطـــرق علميـ

الهـــد  العـــام مـــن المشـــرو  وطريقـــة تحقيقـــ  وطـــرق جمـــة المعلومـــال 

ــي  ــة خــال  مراحــل التصــميم الت ــل الموق ــارع المشــرو  وتحلي وأســباا اختي

 .وصل  ليها الطالا

ــي: -2 ــا التطبيقـــ ــميم  -الجانـــ ــل التصـــ ــة مراحـــ ــا بمناقشـــ ــوم الطالـــ يقـــ

األولــــل والثانيــــة والثالثــــة عــــن  راســــة تطبيقيــــ  أو النظريــــة ، علــــل 

ــور  ــل بالصــ ــة التحليــ ــرو  مــ ــة للمشــ ــا  عمليــ ــق باعمــ ــة ومو ــ المواقــ

 والرسم
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ــميم األو   ــل التصـــ ــة للمراحـــ ــروط العامـــ ــرع والشـــ ــرو  التخـــ ــة مشـــ كيسيـــ

 -والثانية والثالثة:

 

 م الطالا ببرنام  مشرو  اإلجا ة  لل القسم المختل.يتقد -

يتقــدم الطالــا بمشــرو  اإلجــا ة بعــد أ  يكــو  قــد نجــ  فــي مقــرارال  -

 التصميم المعمارم لمختلف المراحل وبحذ مشرو  التخرع.

 يتالف مشرو  اإلجا ة من  ال ة مراحل: أولل والثانية ونهائية. -

ــيم للنظـــر فـــي الث  - ال ـــة مراحـــل األولـــل يشـــكل مجلـــا القســـم لجنـــة تحكـ

 والثانية ونهائية من مشرو  التخرع.

يجـــرى تحكـــيم المشـــرو  النهـــائي مـــن قبـــل لجنـــة التحكـــيم المســـماة مـــن  -

مجلـــا القســـم مـــرتين فقـــط فـــي العـــام الدراســـي،  ـــمن المواعيـــد التـــي 

 يحد ها القسم.

ــة ق - ــا   رج ــرو   ذا ن ــي المش ــاً ف ــا ناجح ــر الطال ــل 50يعتب ــل األق %( عل

 العالمة .من  

 

 -المعدالت:

 
ــة   - ــم الهندسـ ــي قسـ ــا ة فـ ــة اإلجـ ــل  رجـ ــا علـ ــو  الطالـ ــترط لحصـ يشـ

 المعمارية بجامعة الرفاق نجاح  في كافة المقررال.

يحســا معــد  النجــال فــي كــل مرحلــة  راســية علــل أســا  تخصــيل  -

%( للمعـــد  الـــأم حصـــل عليـــ  الطالـــا فـــي مختلـــف المراحـــل 80ق

 %( لدرجة مشرو .20الدراسية وق

ــ  - ــررالمب ــام المق ــا م  ا م نظ ــن المب ــد  م ــل ع ــررال عل ــام المق ــتمل نظ يش

 -نور ها كما يلي:

أ  يتحقـــق التكامـــل والتـــوا   بـــين حاجـــال الســـر  وميولـــ  ومطالـــا  -

 المجتمة وأولويات .

 أ  يمار  الطالا حق  في ااختيار. -

 أ  يمار  الطالا اتخاذ القرار. -

 ات .أ  يتعلم الطالا وفق ميول  وحسا استعدا ع وقدر -

 مساعدة الطالا علل اكتشا  قدرات  وتع ي ها. -

 مرونة البرنام  الدراسي وسهولة تكيس . -

ــوافر خــدمال اإلرســا   - ــة الطالــا واســتقالل  وت ــين حري أ  يتحقــق التكامــل ب

 والتوجي  ل .
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ــات  ــا تتجــ  نحــو بن ــررال فإنه ــا نظــام المق ــوم عليه ــي يق ــا م الت ــن مالحظــة المب وم

سخصــية الطالــا مــن خــال   عطــاتع الحريــة فــي ااختيــار واتخــاذ القــرار ، وهــأا 

ــ ،  ــ  واتجاهات ــا وميول ــذ  يتناس ــرى حي ــة األخ ــنظم التعليمي ــي ال ــق ف ــم يتحق ــا ل م

ــن  ــأاتي وهــو م ــتعلم ال ــل ااســتقاللية وال ــ  عل ــي فهــو نظــام يرك ــي حــديذ ف ه  علم

 النظم التعليمية المتمثلة بالشمو  وااستمرار والتنو .  

 

 -مواصفات وشكل التقرير:

 

ــاً فـــي المشـــرو  ألنـــ  يعكـــا المجهـــو  الـــأم يبألـــ   يعتبـــر التقريـــر جـــ ت هامـ

ــل  ــد اإلطــال  عل ــ  ســيعتبر مرجعــاً لمــن يري ــأم أنجــ ع، كمــا أن الطالــا والعمــل ال

ــأا ــاحثين، لـ ــالا وبـ ــن طـ ــو  مـ ــ   المو ـ ــة لكتابتـ ــة خاصـ ــولل عنايـ ــا أ  تـ يجـ

ــالي  ــيم التـ ــرل التقسـ ــا  ذ نقتـ ــن هنـ ــ . ونحـ ــوار ة فيـ ــة الـ ــار العلميـ ــا األفكـ وترتيـ

ــ  بعــا األجــ ات  ــل  م ــا  ل ــ  الطال ــرا المجــا  للمشــر  لتوجي ــا نت ــر فإنن للتقري

ــة  ــة حــو  كتاب ــاا توصــيال عام ــة المو ــو ، وهن ــر أســمائها حســا طبيع أو تفيي

 -التقيد بها وهي: التقرير ينبفي علل الطالا

 

 -صفحات التقديم: وتحتوى على ما يلي:

 

يجــا أ  تحتــوم الصــسحة األولــل مــن التقريــر علــل ســعار  -:صــفحة الغــالف

 الجامعة، عنوا  المشرو ، اسم الطالا، اسم المشر  ومعلومال أخرى.

 

ــة ــل الدراسـ ــكل مختصـــر هـــد  المشـــرو   -:ملخـ ــ  يـــأكر الطالـــا بشـ وفيـ

ــائ   ــين  والنت ــا ب ــدة قأم م ــسحة واح ــدى ص ــا أ  ا يتع ــ ، ويج ــة من  100المتوقع

   كلمة(، وذلك فيما يخل الدراسال الجامعية األولل.150و 

ــام  ــاوين وأرق ــأكر العن ــر بشــكل كامــل أم ي ــال: يجــا فهرســة التقري قائمــة المحتوي

 الصسحال.

ــداو   -قائمــــة الجــــداول واألشــــكال: ــة بالجــ ــد قائمــ ــدل(: يجــــا تحديــ ق   وجــ

 كا  الوار  في التقرير مة ذكر عناوينها وأرقام الصسحال الوار ة فيها.واألس

ــ   ــدات لتوجيـ ــسحة  هـ ــافة صـ ــا   ـ ــن للطالـ ــدل(: يمكـ ــدات ق   وجـ ــسحة اإلهـ صـ

 الشكر ألهل  وأساتأت  أو أصدقائ  وكل من قدم ل  العو  في  نجا  المشرو .

 

ــر: ــل ويمكــ  -موضــوع التقري ــكل كام ــل المنجــ  بش ــديم العم ــتم تق ــ  ي ــيم  وفي ن تقس

 - لل األج ات األساسية التالية:

 

ــة  -مقدمــة: ــام م ــي  طــار ع ــالة باختصــار وو ــعها ف ــتم اســتعراض المس ــا ي وفيه

 اإلسارة  لل حلو  المقترحة.
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ــكلة: ــل المش ــكل  -تحلي ــالة بش ــرم للمس ــا النظ ــل الجان ــتم تحلي ــ ت ي ــأا الج ــي ه ف

 مسصل واقترال الحلو  المناسبة.

 

ــائ : ــل النت فــي هــأا الجــ ت يــتم ســرل النتــائ  المتوصــل لهــا مــن خــال   -تحلي

 رسومال تو يحية أو برنام  معمارم أو مساحي وتحليلها بشكل عام.

 

ــار المطرو  -الخالصــة: ــا أواً األفك ــأكر الطال ــا ي ــو  وفيه ــتعرض الحل ــم يس ــة   ح

والمعالجــة التــي قــدمها الطالــا والنتــائ  التــي تــمش تحقيقهــا  ــم يشــير فــي الختــام  لــل 

 التطويرال أو التحسينال الممكن  جراتها مستقبالً.

 

يجــا ذكــر كافــة المراجــة التــي اســتعا  بهــا الطالــا فــي  نجــا   -قائمــة المراجــع:

 تسهيل البحذ فيها.المشرو ، ويجا أ  ترتا وفقاً لبعا الئوابط ل

 

يمكـــن للطالـــا أ  يســـتخدم مالحـــق إل ـــافة معلومـــال أو نتـــائ  لـــم  -المالحـــق:

ــم المو ــو  أو  ــي فه ــا ف ــدم أهميته ــا لع ــر  م ــي مو ــو  التقري ــا ف ــا ذكره نر 

خوفـــاً مـــن تشـــويا ذهـــن القـــارم، فمـــثالً يمكـــن و ـــة البـــرام  المنجـــ ة فـــي 

 ملحق..  لخ.

 

 -األطراف الرئيسية في مشاريع التخرج:

 

لئــمن  نجــا  المشــرو  بشــكل جيــد وفــي ظــرو  حســنة، يجــا تحديــد األطــرا  

 المعنية بتنسيأ المشرو  ومسسوليال كل واحد منها.

 

ــب: ــأ  -الطالــ ــن تنسيــ ــسو  األو  عــ ــي والمســ ــر  الرئيســ ــا الطــ ــر الطالــ يعتبــ

 -المشرو  وتترتا علي  جملة من المسسوليال والمهام نوج ها كما يلي:

 

يعتبـــر مشـــرو  التخـــرع بمثابـــة مقـــررين  راســـيين يتعـــين  -مســـئوليات عامـــة:

علـــل الطالـــا اجتيا همـــا، وينجـــ  الجـــ ت األو  خـــال  السصـــل الدراســـي األو  

والجــ ت الثــاني خــال  السصــل الدراســي الثــاني مــن المســار الجــامعي للطالــا، لــأا 

ــة  ــوا  العملي ــن الم ــات م ــد اانته ــرع بع ــرو  التخ ــار مش ــا اختي ــل الطال ــا عل يج

 ي التصميمال واإلنشاتال.وتمثل ف

 

ــدريا  ــال  الت ــ  خ ــال ب ــرع خ ــرو  تخ ــي مش ــر ف ــذ والتسكي ــا البح ــل الطال عل

ــل  ــة قب ــدوائر الحكومي ــال الخاصــة أو ال ــن خــال  ااتصــا  بالم سس الصــيسي أو م

وصـــول  للمســـتوى التخـــرع وتقـــديم المقترحـــال لـــرئيا القســـم أو أســـاتأة القســـم 

ة ومناقشـــتهم بهـــا، مـــة العلـــم أ  هنـــاا مشـــارية  اخليـــة يقترحهـــا أعئـــات هيســـ 
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ــل  ــم ا يتحم ــإ  القس ــ  ف ــالا وعلي ــة الط ــمة كاف ــد ا تس ــا ق ــم لكنه ــدريا بالقس الت

 مسسولية توفير مشرو  تخرع لكل طالا.

 

ــي  ــ  وف ــا  نجــا ع بنسس ــل الطال ــالً سخصــياً يجــا عل ــرو  التخــرع عم ــر مش يعتب

 حالة  بول عكا ذلك فسيعاقا الطالا طبقاً للوائ  الجامعية المتعلقة بالفا.

تســاق مــة المشــر  حــو  مواعيــد للقــاتال أســبوعية لمناقشــة علــل الطالــا اا

ــا  ــ  بم ــدم الت ام ــد، وع ــأع المواعي ــ ام به ــ  االت ــا علي ــل ويج ــير العم ــة س ومتابع

 يعتبر  ياباً يعامل ب  حسا اللوائ  المنظمة.

 

 -مسئوليات الطالب فيما يخل مشروع التخرج:

 روع .علل الطالا الحئور بشكل منتظم و لقات عروض  ورية حو  مش -

ــرات التصــميم المناســا  - ــة إلج ــال الال م ــة والمعلوم ــة المراج ــا جم ــل الطال عل

 حو  مو و  المشرو  وفهم  جيداً.

 بعد ذلك ينبفي علل الطالا اقترال وتصميم األفكار المطروحة. -

ــر مختصــر حــو  الجــ ت األو  مــن المشــرو  وتســليم  - ــا  عــدا  تقري ــل الطال عل

المشــرو  قبــل الموعــد بثال ــة أســابية، نســخة منــ  للمكلــف باإلســرا  علــل 

يسئــل كتابــة التقريــر باســتخدام الكمبيــوتر الــأم أصــب  اآل  األكثــر انتشــاراً 

ــارية  ــة المش ــن لجن ــا الحصــو  م ــن للطال ــة، ويمك ــاط العلمي ــي األوس ــداواً ف وت

 علل الملسال المنطقية التي ستحد  سكل التقرير وعرض الرسومال.

ــة الجــ ت األو  - ــا مناقش ــل الطال ــام عل ــبوعين أم ــد باس ــل موع ــرو  قب ــن المش   م

ــتسا ة الطـــالا مـــن  ــرات النقـــاش واسـ ــل طـــالا إل ـ ــر  وبحئـــور كـ المشـ

 المناقشة.

ــل  - ــتكما  التصــميم عل ــن المشــرو  اس ــاني م ــة الجــ ت الث ــة بداي ــا م ــل الطال عل

ــل  ــن السصـ ــذ مـ ــبو  الثالـ ــن األسـ ــرو  عـ ــي المشـ ــدت فـ ــي البـ ــاخر فـ أ  ا يتـ

 و  والقيام بالتطويرال الال مة.الدراسي حتل يتسنل ل   كما  المشر

علــل الطالــا تحئــير ملصــقال تعــر  بمشــروع  وتبــين أهــم النتــائ  التــي  -

ــل  ــارية قب ــة المش ــ  لجن ــأم تقيم ــاعي ال ــرض الجم ــي الع ــا ف ــا وتعليقه توصــل له

موعـــد باســـبوعين، ويعتبـــر الحئـــور والمشـــاركة فـــي هـــأا العـــرض  جباريـــاً 

 م المشرو .علل طالا المستوى األخير حيذ يدخل في تقيي 

ــقي  األو   - ــو  مشـــرو  التخـــرع بشـ ــائي حـ ــر النهـ ــدا  التقريـ علـــل الطالـــا  عـ

ــة  ــرو  مـ ــكلية للمشـ ــروط الشـ ــي الشـ ــحة فـ ــوابط المو ـ ــاً للئـ ــاني وفقـ والثـ

 . حئار اللوحال و نسخ التقرير التنسيأية والرسومال النهائية للمشرو 

ــة حــد ل بثمانيــ  - ــن الحــد األقصــل لتســليم المشــرو  و المناقشــة النهائي ة أســهر م

ــا ة  ــل أع ــا عل ــر الطال ــدة يجب ــأع الم ــاو  ه ــة تج ــرو  و حال ــل المش ــاريخ تن ي ت

 تن يل المشرو  من األو  و يكو  المشرو  األو  كا  لم يكن .
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ــد  - ــل الموع ــم قب ــل القس ــائي  ل ــكل  النه ــرع بش ــرو  التخ ــليم مش ــا تس ــل الطال عل

 -النهائي باسبوعين:

ــد  أعئــات ل ــم بع ــرئيا القس ــر ل ــن التقري ــدة نســخ م ــو  مجل ــة وأ  يك ــة المناقش جن

 قسلك أو تدبيا(.

 

 نسختين  لكترونيتين ورسومال نهائية من مشرو  التخرع. -

ــوابط  - ــاً للئ ــاش، ووفق ــة النق ــام لجن ــرع أم ــرو  التخ ــة مش ــا مناقش ــل الطال عل

 التي يئعها القسم.

تســـلم النســـخة النهائيـــة مـــن المشـــرو  بعـــد أ  تـــتم مناقشـــة المشـــرو ، يقـــوم  -

بتصــحي  األخطــات والمالحظــال التــي قــدمتها لجنــة المناقشــة وتســلم الطالــا 

 -النسخة األخيرة كالتالي:

  الا نسخ مفلسة تفليف فاخر للقسم.

ــل  ــوم عل ــر ويحت ــق مــة كــل نســخة قــرل مــر  يو ــة  اخــل الفــال  األخي يرف

 الرسومال النهائية بالكامل علل المشرو .

 قاً للنموذع المعد لهأا الفرض.التوقية علل نموذع تسليم النسخة النهائية وف

 

 -مسئوليات المشرف:

ــارية التـــي  ــا فـــي ذلـــك المشـ ــندة  ليـــ  بمـ ــارية المسـ ــتاذ علـــل المشـ يشـــر  األسـ

اقترحهـــا ق   وجـــدل( واختيـــرل مـــن طـــر  الطـــالا  وأوكلـــا  ليـــ ، ويعتبـــر 

ــة مــن  ــا عليــ  جمل ــأ المشــرو  وتترت ــي عمليــة تنسي ــي الثــاني ف ــر  الرئيس الط

 -المسسوليال من بينها:

ــال - ــة الطــ ــارية مــ ــة المشــ ــبوعية لمناقشــ ــد أســ ــد مواعيــ ــديم تحديــ ا وتقــ

 اإلرسا ال والتوجيهال الال مة لهم.

ــن  - ــد م ــرو  والتاك ــة للمش ــة العملي ــي الخط ــة ف ــل المبين ــأ المراح ــة تنسي متابع

ــل أنجــ  بمجهــو  سخصــي للطالــا و ســعار رئــيا القســم كتابيــاً  أ  العم

 في حالة  بول عكا ذلك وفقاً للنموذع المعد لهأا الفرض.

ــة المشــارية خــال   - ــرئيا لجن ــر ل ــة تقري ــن السصــل رف األســبو  الســا   م

 الدراسي حو  تقدم الطالا في مراحل تنسيأ المشرو .

%( لإلســـرا  وفقـــاً 10حئـــور المناقشـــة النهائيـــة وتقيـــيم الطالـــا مـــن ق -

 للنموذع المعد لهأا الفرض.

  بالغ القسم بام تفييرال جوهرية تحدا علل المشرو . -

و  قســـيقدم حـــو  حالـــة المشـــررفـــة تقريـــر قبـــل الموعـــد بثال ـــة أســـابية  -

 سي جل أم سيعا (، مة ذكر األسباا في كل حالة.-للنقاش

ــة  - ــرال المطلوب ــأ التفي ــن تنسي ــد م ــارية والتاك ــة المش ــال لجن ــة مالحظ متابع

 من اللجنة.
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 -لجنة المشاريع:

 

تعتبــر لجنــة المشــارية طرفــاً مهمــاً فــي عمليــة انجــا  المشــارية، فهــي تتــولل مهمــة 

 -عامة ويمكن تلخيل مهامها في ما يلي:التنسيق والمتابعة بصسة 

 اإلسرا  علل جمة وانتقات المشارية. -

 تو ية المشارية علل الطالا وتحديد المشرفين عليهم. -

 متابعة الطالا. -

 تقييم العروض المعلقة الجماعية لطالا. -

 اإلسرا  علل نقاش المشارية واختيار المشارية المتمي ة. -

%( 20المشــرو  علـــل  ـــالا مراحـــل األولـــل قتقيــيم الطـــالا أ نـــات مناقشـــة  -

 %( وتعبسة النموذع المعد لألك.40%( والثالثة ق40والثانية ق

-  

 -منسق المشاريع:

 

 -هو المحرا األساسي لمشارية التخرع ومن أهم مهام  ما يلي:

ــرو   - ــل المش ــة عم ــة وطريق ــن أهمي ــة السصــل ع ــة بداي ــات محا ــرة تعريسي  عط

 التخرع.

ــال ال - ــة الجه ــيق م ــق التنس ــدخل المنس ــاع لت ــر يحت ــة حــدوا أم ــي حال ــة ف خارجي

 لمساعدة الطالا في التعاو  مة الجهة التي ينسأ فيها الطالا مشروع .

 اإلعال  عن مواعيد ااجتما  والمناقشال. -

 العمل كحلقة وصل بين الطالا والمشر . -

ــا  - ــبو  لمراجعتهـ ــة باسـ ــل المناقشـ ــة قبـ ــل اللجنـ ــارية علـ ــارير المشـ ــة تقـ تو يـ

 وتقييمها.

تو يــة نمــاذع مناقشــة المشــارية الخاصــة باللجنــة علــل األعئــات قبــل المناقشــة  -

 حسا النموذع المعد لهأا الفرض.

ــي  - ــدها فـ ــة ورصـ ــط الدرجـ ــتخراع متوسـ ــة واسـ ــن اللجنـ ــاذع مـ ــتعا ة النمـ اسـ

 النموذع لهأا الفرض.

ــن  - ــة مـ ــل الدرجـ ــو  علـ ــد الحصـ ــة بعـ ــة النهائيـ ــد الدرجـ ــق برصـ ــوم المنسـ يقـ

ــال ال ــط  رجـ ــر  ومتوسـ ــأا المشـ ــد لهـ ــوذع المعـ ــي النمـ ــدها فـ ــة ويرصـ لجنـ

 الفرض، ويقوم المنسق بتسليم رصد الدرجة النهائية  لل رئيا القسم.

ــد تصــحيحها وو ــعها  - ــارية بع ــن المش ــة م ــخة النهائي ــليم النس ــق بتس ــوم المنس يق

 -في صورتها النهائية وفقاً للنموذع المعد لهأا الفرض  لل كل من:

 نسخة للمشر . -

 

  لكترونية لرسومال المكتبة بالجامعة.نسختين   -
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 نسختين ورقيتين لرسومال المكتبة بالجامعة. -

 نسخة كاملة للقسم. -

ــا ق  ــدأ 20يمــن  الطال ــمش تب ــديم ســرل تسصــيلي عــن مشــروع ، ومــن ت ــة( لتق    قيق

ــة  ــدة المناقش ــاو  م ــل أ  ا تتج ــرفة عل ــة المش ــر  واللجن ــل المش ــن قب ــة م المناقش

 كاملة للمشرو  ساعة.

 

 -تقيم المشاريع:طرق 

 

ــها  ــل أساس ــو   عل ــور ت ــدة أم ــار ع ــين ااعتب ــأ بع ــا  ي خ ــرو  ب ــيم المش ــتم تقي ي

 -الدرجال:

ــى ــة األول ــتم  عطــات ق  -:المرحل ــة 20و ي ــل لجن ــن قب ــتحقة م ــة المس ــن الدرج %( م

 مناقشة  المرحلة األولل للمشرو  حسا النموذع المعد لهأا الفرض.

 

ــة ــة الناني %( مــن الدرجــة المســتحقة مــن قبــل لجنــة 30يــتم  عطــات ق  -:المرحل

 المناقشة للمرحلة الثانية حسا النموذع لهأا الفرض.

 

ــا  -:المرحلــــة النالنــــة  ــتم  عطــ ــمة 40ت قيــ ــتحقة مقســ ــة المســ ــن الدرجــ %( مــ

 -كالتالي:

 %للرسومال المعمارية  20

 % للمشر  10

 %التقرير10

ــألك وتوقيعهــا مــن رئــيا  ــدرجال حســا النمــوذع المعــد ل يقــوم المنســق بو ــة ال

 القسم.

 

فــي حــا  وجــو  أكثــر مــن طالــا مشــترا فــي مشــرو  واحــد تــو   المهــام علــيهم 

ــد بالو  ــ   ــمن الشــروط الســابقة والتقي ــأم توجــ  ل قــا ويقــوم باإلجابــة الشــخل ال

ــل  ــبقاً عل ــة مس ــين الطلب ــيق ب ــتم التنس ــا أ  ي ــرل، ويج ــ  الش ــا من ــسلة أو يطل األس

ــة  ــالعرض للمشــرو  ويحــق للجن ــوم ب ــن يق ــنهم م ــا  يحــد وا بي مراحــل المناقشــة ب

 استبدا  الطالا باخر من المجموعة.

 

 -التخرج:ألسئلة األكنر تكرار في مناقشة مشاريع  ا

ــا   ــة أ  يس ــي يتوق ــسلة الت ــا األس ــا بع ــأكر هن ــم ن ــد ة ولك ــسلة مح ــاا أس ــيا هن ل

 -عنها أو يجا علل الطالا أخأها بعين ااعتبار قبل وأ نات المناقشة:

 عر  مشروعك وما هو الهد  األساسي من مشروعك.

 ما أهم أسباا اختيارا للمو و .

 المشرو .ما هي الجهة األساسية المستسيدة من هأا 

  ما هي أهم المعوقال التي واجهتك وكيف تفلبا عليها.
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-  

 -النجاح والرسوب والت جيل: ❖

 

ــاح: -1 ــي  -النج ــة ف ــة  جمالي ــل نتيج ــة حصــول  عل ــي حال ــا ف ــال الطال ــن نج يعل

 %(.50كافة التقييمال ا تقل عن ق

 

 -يعتبر الطالا راسباً في  حدى الحاال التالية:  -:الرسوب -2

 %(.50 جمالية أقل من قحصول  علل نتيجة   -

 بنات علل رأم المشر  والمبررال التي قدمها حو  حالة الطالا. -

وفـــي هـــأع الحالـــة ا يمـــرر المشـــرو  للنقـــاش ويعلـــن رســـوا الطالـــا  -

 مباسرة.

 -يمكن تاجيل المشارية في الحاال التالية:  -الت جيل: -3

 

ــي  -:الحالــة األولــى • ــا مــن  نهــات المشــرو  ف ــا المحــد  عــدم تمكــن الطال الوق

ــتحق  ــة وتس ــباا وجيه ــر  أس ــا المش ــرو  ويره ــة المش ــق بطبيع ــباا تتعل ألس

 التاجيل.

 

ــة النانيــة: • ــرة   ــافية  -الحال ــاش فت ــة النق ــرال لجن ــاش واقت ــديم المشــرو  للنق تق

إلجــرات بعــا التعــديالل أو اســتكما  أجــ ات ناقصــة فــي المشــرو ، وفــي 

ــ  ــل عل ــبة لتاجي ــدة المناس ــد الم ــا تحدي ــالتين يج ــي الح ــرو  ف ــاقا المش ل أ  ين

 موعد أقصاع أسبو  الثاني من السصل الدراسي التالي.

 

اســـتحالة  نجـــا  المشـــرو  بســـبا ظـــرو  خاصـــة تتعلـــق  -الحالـــة النالنـــة: •

بالطالـــا قصـــحية أو  يرهـــا(، وفـــي هـــأع الحالـــة يعـــرض المو ـــو  علـــل 

ــين  ــدمها وياخــأ بع ــي ق ــررال الت ــا والمب ــة الطال ــي حال ــا القســم للنظــر ف مجل

ــبعا الوقــا. وقــد تصــل اا عتبــار رأم المشــر     كــا  عمــل مــة الطالــا ل

ــة  ــاال الثال  ــي الح ــررال وف ــة والمب ــا الحال ــامالً حس ــل فصــالً ك ــدة التاجي م

 السابقة الأكر من مرة واحدة و ا يتحو  التاجيل  لل رسوا.

 

 -طرق مناقشة المشاريع: ❖

 

 -التخرع وهي:هناا مجموعة من القانونين العامة لمناقشة مشارية  

ــدة  - ــل م ــروع  قب ــل مش ــر  عل ــة المش ــة ومراجع ــا مناقش ــل الطال ــا عل يج

 من موعد المناقشة الرسمية.

تــتم المناقشــة فــي الســاعة الموعــد المحــد  للطالــا أمــام المشــر  واللجنــة  -

 المشرفة وعد  من الطالا    سم  بألك المشر  واللجنة المشرفة.
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شــين( مـــن مشـــروع  قبـــل يقــدم الطالـــا مجموعـــة نســخ قحســـا عـــد  المناق -

 -موعد مناقشة المشرو  لكل من:

 المشر . •

  .و منسق المشر •

 

 ما هو أهم سيت يستسا  من المشرو ؟ -

مــا هــي الخطــة المســتقبلية لالســتسا ة ممــا قمــا بــ  وكيــف ســتطور هــأا العمــل  -

 مستقبالً؟

 ما هي األخطات التي استسدل منها. -

 في التصميم. ما هي الطريقة التي اتبعتها لتحليل وحل المشكلة -

ــا  - ــق عليه ــمش التطبي ــي ت ــة والت ــة والجه ــة والمجتم ــروعك للكلي ــا  مش ــاذا أ  م

 المشرو ؟

 ؟ما هو تقييم الجهال التي تمش مراجعة المشرو  لديها -
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 وسائل االتصال بالقسم

      

 الصفة  االسم ت 
الدرجة 
 العلمي 

 رقم اهلاتف 

 

  0926047609 دكتوراه  قار على مسعود البلوشي  1

  0922295090 دكتوراه  متعاون   عبد الباسط الفيتوري  2

  0911997856 دكتوراه   متعاون   نوري الفرنوك   3

  0944266575 دكتوراه  متعاون   الهادي علي الشطيح  4

  0925073687 دكتوراه  قار  منصورعلي الزوي   5

  0912128391 دكتوراه  متعاون   عبد السال   سوف الجين  6

 دكتوراه  متعاون  علي ساسي  7
0914256244 
0925681845  

  0927711604 ماجستير   متعاون   اشرف قنيدي   8

  0913938295 ماجستير  متعاون   النعاس الحجاجي  9

  0913465646 ماجستير  متعاون   أحمد العربي  10

  0918621724 ماجستير  قار حسين علي  زيدان   11

  0918610361 ماجستير   متعاون   رضا مفتاح الورفلي   12

  0913223947 ماجستير   متعاون   ثريا زايد العمامي   13

  0925604220 ماجستير   متعاون   فاطمة الزيات  14

  0913226299 ماجستير   متعاون   نجالء قنور  15

  0926045688 ماجستير   متعاون   وسيم بشير بروين   16

  0925052712 ماجستير   متعاون   رجاء بن حميدة  17

  0913145827 ماجستير   متعاون   بهي  يوسف بديري  18

  0926131404 ماجستير   متعاون   وليد فريوان   19
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 اخلـامتــــة  
وفوووي الختوووام نأمووو  ان يكوووون هوووذا الووو لي  قووو م الووو لي  والتعريووور الشوووام  

العمرانووووي بجامعووووة  قسووووم هن سووووة العمووووارع والتخطوووويطب والباحووووث  للقسووووم

ا  ابحيوووث يكوووون شوووامال  لوووبعض النوووواحي العلميوووة واللووووا الرفووواق األهليوووة

الووووي مرحلووووة  القسوووومكمسوووواهمة لنقوووو   قسوووومالتنظيميووووة للمسوووويرع العلميووووة لل

 لمووووووا  المقوووووررعمووووون خوووووال  تطبيوووووق الع يووووو  مووووون ا البحوووووث العلموووووي

والتووووي اختووووز لهووووا الطالووووب طيلووووة مسوووويرتر ال راسووووية  ()النظريووووة والعمليووووة 

ها  لووووي الواقووووع المعوووواي  قاطبحيووووث يكووووون قووووا را   لووووي تطبيقهووووا واسوووو 

 بحسب احتياجات البال  والمجتمع.

ونرجووووو موووون ا العلووووي القوووو ير  ن نكووووون قوووو  وفقنووووا لمووووا يخوووو م مصوووولحة 

جميووووع الطلبووووة كمووووا نأموووو   لهووووم التوفيووووق والنجوووواح فووووي حيوووواتهم العلميووووة 

 والعملية يع  التخرج من هذا القسم .

 هذا وباهلل التوفيق 

 

 
 ............................................. 

 رئيس القسم
 د. منصور إعليوة الزوي

 
 

 
 ............................................. 

 رئيس الجامعة
 د. مصطفى عبد السالم الفالني

 
 


