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 انذراسيخ انخطخ
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  انينذسخ انًعًبريخ يجهس قسى

 كهيخ االسراء انجبيعخ 

 

 

 

 



 لقسم الهندست المعماريتاألهداف العامت 

رعزيز انًفبىيى األخالقيخ ًانٌطنيخ نذٍ انطهجخ ًانزي رررجظ ثزراس انعراق  -0

ًيحيطو اإلقهيًي ًانذًني نجنبء شخصيخ انطبنت انعهًيخ ًانًينيخ في يجبل 

 انعًبرح.

رعزيز قذرح انطبنت عهَ اسزيعبة انزطٌراد انحذيثخ في يجبل انعًبرح ًاإلفبدح  -7

 قيى انًعًبريخ انعراقيخ.ينيب نزرسيخ ان

رطٌير ييبراد انطهجخ في يجبالد انعًبرح انًخزهفخ ثبسزخذاو انحبسٌة  -3

ًانجرايجيبد راد انعالقخ ين خالل رطٌير انًنبىج انزعهيًيخ ًانًقرراد 

 انذراسيخ.

ررسيخ انثٌاثذ انًعًبريخ انزي رغطي انجيئخ انًنبخيخ ًانجيئخ انطجيعيخ ًاالنبرح  -4

 نراحخ انحراريخ.ًيفبىيى انصٌد ًا

 

 المعايير المعتمدة

شرًط اعذاد انًنبىج انصبدرح ين يكزت رئيس انجبيعخ انًهكيخ يعبيير عهَ عزًبد الرى ا       

  4رقى  رإثراىيى( يصذعالء انذين  مد. يؤيانجريطبنيخ نهعهٌو ًانزكنٌنٌجيب )

 سبعخ 4705يجًٌع انسبعبد انذراسيخ:  .0

 ين يجًٌع انسبعبد انذراسيخ  %(44) ًنسجزيب سبعخ 0261 :اننظريخيجًٌع انسبعبد  .7

 ين يجًٌع انسبعبد انذراسيخ  %(56)ًنسجزيب  سبعخ 7355 :يجًٌع انسبعبد انعًهيخ .3

 يبدح 27يجًٌع انًٌاد انذراسيخ : .4

ين يجًٌع انًٌاد %(  6.3) نسجخ ًرًثم يٌاد ارثعخ يجًٌع يٌاد انًزطهجبد انجبيعيخ .5

 انذراسيخ

يجًٌع انًٌاد  %( ين00.4) نسجخ ًرًثم يٌادرسعخ  نكهيخيجًٌع يٌاد يزطهجبد ا .6

 انذراسيخ 

 دراسيخ ًحذح 077عذد انٌحذاد انذراسيخ:  .2

 

 

  ًاإلنكهيزيخرى اعذاد انخطخ ثبنهغزين انعرثيخ 

 يهخص عن عذد انسبعبد األسجٌعيخ ًانسنٌيخ ًعذد انٌحذاد ًيجًٌعيب  ًيشير انجذًل في ادنبه 

 :يجين في ادنبه ًكًباألًل ًانثبني ين انسنٌاد انذراسيخ  نهفصهين

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTER II SEMESTER I 

Class 
Units 

Hrs. 

Per 

Week 

App. Th. Units 

Hrs. 

Per 

Week 

App. Th. 

21 30 17 13 21 30 17 13 First  Class 

19 28 17 11 19 28 17 11 Second  Class 

19 26 13 13 19 27 14 13 Third  Class 

21 29 16 13 21 28 14 14 Forth  Class 

20 27 14 13 19 28 18 10 Fifth  Class 

100 140 77 63 99 141 80 61 Total 

Total Hours = 281*15= 4215 

Total Units = 199 
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 المصطلحاث

رى اإلشبرح انَ انًصطهحبد انٌاردح في كزبة كهيخ االسراء انجبيعخ ًانخبصخ ثزرييز انًقرر      

 .(7102-7102( عهَ يفرداد انخطخ انذراسيخ نهسنٌاد )5انذراسي )يصذر رقى 

 انكهيخ ريز  :0117 -

 رقى انقسى  :14 -

- AR  :  يزطهجبد قسى 

- CReq  : يزطهجبد كهيخ 

- UReq  : يزطهجبد جبيعخ 

 

Ex. 

AR111  

 تسلسل المقرر                        

 الفصل الدراسي                        

 السنت الدراسيت                        

 رمس المقرر                     

 

 

 المصادر

 .(7102-7107قسى ىنذسخ انعًبرح /انجبيعخ انزكنٌنٌجيخ ) /انخطخ انذراسيخ  .0

 .(7104-7103قسى ىنذسخ انعًبرح /جبيعخ ثغذاد ) /انخطخ انذراسيخ  .7

 .(7107-7100قسى ىنذسخ انعًبرح /جبيعخ اننيرين ) /انخطخ انذراسيخ  .3

ء انذين شرًط اعذاد انًنبىج/ انجبيعخ انًهكيخ انجريطبنيخ نهعهٌو ًانزكنٌنٌجيب /د. يؤيم عال .4

 .إثراىيى

ررييز  ًانًزضًن 3/5/7102ثزأريخ  0727كزبة كهيخ االسراء انجبيعخ ثبنعذد ش أ/ .5

 .انًقرر انذراسي


