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  المعماريةبقسم الهندسة ية مقررات الدراسال مفردات

 GS 200(: وحدات 3)برمجة حاسوب 

أو البرامج الفرعٌة، مسائل تطبٌقٌة  الدوالعملٌات العد والتراكم،  (++C) ++سًمقدمة للبرمجة بلؽة 

(. الخ...دالت من الدرجة الثانٌة، الفرز، معالجة المصفوفات احل المع)

 GS 101: (وحدات 3) 1رياضة  

قات، الدوال، المتباٌنات والقٌم المطلقة، النهاٌات واالتصال، االشتقاق، تعرٌؾ، نظرٌات الفئات، العال

االشتقاق، قاعدة التسلسل، التفاضل الضمنً ومعدالت التؽٌر، االشتقاق لمراتب أعلى، الدوال المثلثٌة 

ب، النقاط الحرجة، مثل المماس لمنحنى دالة عند نقطة، المعامل التفاضلً والتقري: واشتقاقها، التطبٌقات

النهاٌات العظمى والصؽرى المطلقة والنسبٌة، التقعر ونقط االنقالب، رسم المنحنٌات، نظرٌة رول ونظرٌة 

. القٌمة المتوسطة

 GS 102(: وحدات 4) 2رياضة 

التكامل المحدود وؼٌر المحدود وتطبٌقاته، المساحة تحت المنحنى، المساحة بٌن منحنٌٌن، الحجوم : التكامل

الدوال المثلثٌة العكسٌة، الدوال اآلسٌة واللوؼارثمٌة، الدوال الزائدة والعكسٌة : الدوال التسامٌة: لدورانٌةا

: التكامل بالتعوٌض، بالتجربة وبالكسور والصٌػ االختزالٌة، األعداد المركبة: الزائدة، طرق التكامل

تخالص الجذور، دوال ذات أكثر من التعرٌؾ، الخواص، المرافق، القٌم المطلة والصورة القطبٌة واس

االشتقاق الجزئً، التفاضل الضمنً وقاعدة السلسلة وتطبٌقات قاعدة السلسلة، التفاضل : متؽٌر مستقل

الكلً وتطبٌقاته، التفاضل الكلً لالشتقاق الثانً واألعلى، النهاٌات العظمى والصؽرى وطرٌقة مضارٌب 

. الجرانج

 GE 125(: وحدتان)هندسة وصفية 

األنواع المختلفة لإلسقاط، تمثٌل النقطة والمستقٌم والمستوى، مسائل : لؽرض من الهندسة الوصفٌةا

أفرادها وتقاطعاتها، الدائرة والكرة، المخروط : األجسام المتعددة األسطح: الموضع ومسائل القٌاس

. أفرادها وتقاطعاتها: واألسطوانة، السطوح الدورانٌة

 GE 127(: وحدتان)رسم هندسي 

طرق وضع : التعرٌفات والمصطلحات والقواعد العامة، األدوات الهندسٌة واستخداماتها، األبعاد: مقدمة

األبعاد وقواعدها، بعض العملٌات الهندسٌة المستخدمة فً الرسم مثل رسم بعض المضلعات، الخطوط 

اط، اإلسقاط ذو المسقط نظرٌة اإلسقاط، أنواع اإلسق: المتوازنة، الخطوط والمنحنٌات المماسة، اإلسقاط

، اإلسقاط المتعدد المساقط، اإلسقاط فً الربع األول والربع الثالث، استنتاج المسقط (المجسمات)الواحد، 

القطاع الكامل، القطاع : الثالث، تطبٌقات عامة تشمل استكمال الخطوط الناقصة فً المساقط، القطاعات

. ات عامةالنصفً، القطاع المراد، القطاع الجزئً، تطبٌق
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 GH 141(: وحدات 3) 1لغة إنجليزية 

Nouns (types, function, derivation), adjectives (types, sequence, 

derivations), adverbs (forms, position), use & forms of the ultimate tense, 

interrogative formations, negative of verbs, passive constructions (forma, 

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

gerund phrases, infinitive phrases, listening comprehension. 

 GH 142(: وحدات 3)  2لغة إنجليزية

Introduction & augmentation of specialized vocabulary & aspects of 

scientific technical English used in the different departments of 

engineering listening comprehension. 

 GS 111(: وحدات 3)  1فيزياء

الموجات، أنواعها، الموجات المنتقلة، سرعة الموجة والقدرة والشدة فً حركة الموجة، تراكب : الصوت

حت الضوئٌة، انتشار الموجات، الضربات الموجات المستقرة، الموجات المسموعة وفوق الضوئٌة وت

االنكسار خالل منشور، االنعكاس على أسطح كروٌة، االنكسار على أسطح كروٌة : الضوء: وتؤثٌر دوبلر

مفردة وثابتة، العدسات، والعدسات المركبة تجمع المناشٌر وتشتت الضوء، أنواع األطٌاؾ، شروط 

األساسٌة للحٌود واالستقطاب، الحرارة، االتزان الحراري،  التداخل، تجربة ٌونػ للشق الثنائً، المفاهٌم

درجة الحرارة وقٌاسها، تدرج الؽاز الثانً، تدرج فهرنهاٌت وسٌلٌوس، التمدد الحراري، الحرارة كنوع 

. من الطاقة، الشؽل، القانون األول للدٌنامٌكا الحرارٌة، قانون الؽازات المثالٌة، تطبٌقات القانون األول

 GS 112(: وحدات 3)  2فيزياء

تؤثٌر القوى على الشحنة الكهربائٌة فً جود المجال الكهربائً والثنائً والفٌض : المجال الكهربائً

الجهد والمجال الكهربائٌٌن للشحنة : الجهد الكهربائً: الكهربائً، قانون جاوس وقانون كولومب وتطبٌقاتها

سعة المكثفات وأنواع المكثفات مثل مكثؾ اللوحتٌن  :السعة والعوازل: الكهربائٌة والشحنات الكهربائٌة

.  والمكثؾ الكروي، الطاقة المخزنة فً المجال

 GS 112 L(:  وحدة واحدة)فيزياء معمل  

قٌاس سرعة الصوت باستخدام طرٌقة عمود الزئبق وتحقٌق قانون الطول والشد فً : إجراء التجارب التالٌة

ري لعدسة محدبة ومرآة مقعرة ، إٌجاد معامل االنكسار للزجاج والماء ، إٌجاد البعد البإ( مهتز)وتر مرتج 

باستخدام المٌكرسكوب المنتقل ، قٌاس زاوٌة المنشور وزواٌا االنكسار الدنٌا ومعامل االنكسار ، دراسة 

ٌجاد العالقة بٌن فرق الجهد والتٌار ، تحقٌق قوانٌن توصٌل المقاومات الكهربائٌة على التوالً والتوازي ، إ

المكافئ المٌكانٌكً للحرارة بطرٌقة كهربائٌة ، إٌجاد المكافئ الكهروكٌمٌائً للنحاس ، مقارنة 

الكهرومؽناطٌسٌة لخلٌتٌن وإٌجاد المقاومة الداخلٌة للخلٌة ، دراسة المجال المؽناطٌسً حول محور موصل 

. اسطوانً ، حساب المكثؾ باستخدام المكثؾ القٌاس
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 GH 150 (:وحدات 3)لغة عربية  

اللؽة العربٌة، الكالم وما ٌتؤلؾ منه، اإلعراب والبناء، العالمات  نشؤة اللؽة العربٌة، خصائص

األصلٌة والفرعٌة، أقسام اإلعراب، المعرب بالعالمات الفرعٌة، االسم المقصور والممدود، المذكر 

كان وأخواتها ،كاد )النواسخ  والمإنث، حاالت إعراب الفعل المضارع المعرفة والنكرة، الجملة االسمٌة،

. ، المعاجم(وأخواتها إن وأخواتها

 GH 152 (:وحدة واحدة)كتابة تقارير 

تعرٌؾ وأهمٌة الكتابة التقنٌة وأهداؾ الكتابة التقنٌة وخصائصها، أسس الكتابة التقنٌة، عناصر التقارٌر 

شكال، إعداد الجداول، كتابة اإلعداد، الهندسٌة ومحتوٌاتها، مراحل وطرق إعداد التقارٌر التقنٌة وإعداد اإل

. التقارٌر التقارٌر مناقشةإخراج وعرض 

 GE 121    (:وحدات 3)استاتيكا   

مراجعة للمتجهات ، اتزان الجسٌمات فً المستوى والفراغ ، اتزان األجسام الصلبة فً المستوى والفراغ، 

كز الخطوط والمساحات، عزم القصور الذاتً مقدمة لتحلٌل الهٌاكل المفصلٌة فً المستوى، االحتكاك، مرا

. للمساحات

 CE 133(: وحدات 3)خواص مواد 

مقدمة لعلم المواد ،تجارب معملٌة تتعلق بقٌاسات  :الخواص المٌكانٌكٌة والطبٌعٌة للمواد الهندسٌة 

 اإلجهاد واالنفعال ،خواص المواد المتعرضة للشد والضؽط والقص واالنحناء وااللتواء والصالدة

. واالصطدام و التزحٌؾ  والكالل

 CE 231 (:وحدات 3) 1مساحة   

تمهٌد، نظرٌة القٌاسات واألخطاء، انواع القٌاسات، أنواع األخطاء، انتشار الخطؤ، المذكرات الحقلٌة 

، المٌزانٌة ، التقوس ، األجهزة ، المٌزانٌة التفاضلٌة،   EOMللمساحة، القٌاسات الخطٌة، الشرٌط و 

المثلثٌة، الزواٌا، المساحة بالبوصلة، جهاز الثٌودولٌت، العملٌت الحلقٌة الثٌودزلٌت، المساحة  المٌزانٌة

. والحجوم

 CE 203 (:وحدات 3) 1تحليل إنشائي   

تحلٌل المنشاّت المحددة ، تحلٌل الهٌاكل المفصلٌة المستوٌة بطرٌقتً الوصالت والقطاعات، 

 االنحناء للعوارض واألطر المستوٌة والعقود  مخططات القوي المحورٌة وقوي الفص وعزوم

 CE 301  (:وحدات3)ميكانيكا جوامد 

المحددة سكونٌا، اجهادات  المحددة وؼٌر المحوري للعناصر اإلجهاداإلجهاد واالنفعال والعالقة بٌنهما، 

المحددة  االسطوانات المفرؼة والمصمته للعناصر القص، التواءذات  المحور، اجتهادات أحادي االنحناء

االجهادات، انسٌاب القصو مركز القصفً القطاعات نحٌفة  سكونٌا، تحوٌلوؼٌر المحددة 

. الجدران،االستقرار المرن لألعمدة
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 CE305 :(وحدات 3) 1تصميم الخرسانة المسلحة

والمعرضة لالنحناء والمستخدم  Tمقدمة،خواص الخرسانة،تحلٌل وتصمٌم القطاعات المستطٌلة وقطاعات

وثنائً ،التصمٌم ضد القص ،مد ووصل فوالذ التسلٌح ،نقاط قطع قضبان  أحادٌاسلٌح فٌها ت

 .التسلٌح،التشؽٌل،تصمٌم العوارض المستمرة والبالطات األحادٌة المصمتة والمضلعة

،انحراؾ الهٌاكل المفصلٌة والعوارض واألطر باستخدام طرق الشؽل االفتراضً والعارضة المترافقة 

. ، خطوط التؤثٌر للعوارض والتكامل الثنائً

   : CE 307 (وحدات 3) 1 فوالذتصميم 

الشد والضؽط، القطاعات  والمواصفات، تصمٌم عناصر الفوالذ األحمال الفوالذٌة، خواص المنشآت أنواع

البسٌطة العوارض  والملحومة، تصمٌمالمبرشمة والمقلوظة  الوصالت البسٌطة، والمركبة تصمٌم األحادٌة

. هٌكل مفصلً لسقؾ اللتواء تطبٌقات، تصمٌموا االنحناء

 GH 151  (:وحدات 3)مبادئ هندسة كهربائية 

المؽناطٌسٌة،  التطبٌقٌة والدوائرالشبكة وتطبٌقاتها والكهرومؽناطٌسٌة  وتطبٌقاتها نظرٌاتقوانٌن كٌرشوؾ 

كثفات، طاقة التخزٌن، المحثات الداتٌة والتبادلٌة، وهبوط التٌار فً دائرة حثٌه وسعوٌه، شحن وتفرٌػ الم

القٌم الفعالة وجذر متوسط المربعات والقٌم المتوسطة للجهود والتٌارات المتناوبة، األطوال، القٌم المركبة، 

دوائر الرنٌن، معامل الجودة، حسابات الطاقة، أساسٌات التشؽٌل والدوائر المكافئة وحساب كفاءة 

.    المحوالت

(   قسم الهندسة المعمارية)الدراسية الهندسية العلمي للمقررات  المحتوى: ثانيا

 AR 124(: وحدتان)أسس تصميم  

مدخل آلً األطهار الفنً ودراسة الشكل والفراغ والتناسب والملمس كؤساسٌات اإلحساس بالجمال، دراسة 

. وتحلٌل األلوان وارتباطها الوثٌق بؤسالٌب استؽالل واستعمال المواد المختلفة

  AR 211(:وحدات 4) 1تصميم معماري 

مقدمة لتشكٌل العناصر المعمارٌة لبعض الوظائؾ المحددة كما هو الحال فً الوحدات السكنٌة، دراسة 

العالقات الوظٌفٌة والتؤكٌد على الفراغ المعماري وأبعاده، دراسة وتحلٌل وتصمٌم عناصر الواجهات 

. والكتل عن طرٌق المجسمات التجرٌبٌة

  AR 212 (:وحدات 4) 2تصميم معماري 

مواجهة تخطٌط وتصمٌم الوحدات السكنٌة ألنواعها وتشكٌالتها المختلفة مع دراسة الوحدات الخدمٌة 

 .للمجاورات السكنٌة
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 AR 221(: وحدات 3) 1إنشاء معماري 

مٌكانٌكا التربة، األساسات بؤنواعها والحوائط الحاملة واألسقؾ والساللم، حماٌة المبانً والمنشآت من 

. بةالرطو

 AR 214(: وحدتان)نظم المعلومات الجغرافية 

التعرٌؾ بالمفاهٌم األساسٌة لنظم المعلومات الجؽرافٌة، وإبراز مكونات نظام المعلومات الجؽرافً، تمكٌن 

. الطالب من التعامل مع نظام المعلومات وتصمٌم وتنفٌذ مشروع دراسً متكامل

 AR 222(: وحدات 3) 2إنشاء معماري 

الخرسانة المسلحة، هٌاكل الحدٌد والصلب، المواد المسبقة الصنع، التصمٌم اإلنشائً : نواعهاالهٌاكل بؤ

. لألساسات والحوائط السائدة، أنواع الساللم

 AR 231(: وحدات 3) 1تاريخ العمارة 

دراسة وتحلٌل الفن والعمارة فً عصور ما قبل التارٌخ والعصر الفرعونً واإلؼرٌقً والرومانً، تؤثٌر 

. وامل المحٌط والثقافة على الطابع المعماريع

 AR 232(: وحدات 3) 2تاريخ العمارة 

تحلٌل الطراز والشكل فً العمارة البٌزنطٌة والرومانٌة والقوطٌة واإلسالمٌة، تؤثٌر العوامل الجٌولوجٌة 

. واالجتماعٌة والثقافٌة والمناخٌة والدٌنٌة

 AR 242(: وحدات 3)الرسم الحر 

وط والمسطحات األفقٌة والرأسٌة، المناسٌب والمستوٌات والكتل واألشكال، عناصر اإلظهار مقدمة، الخط

ث، تشرٌح اإلنسان والحٌوان، وسائل التعبٌر وتوصٌل الفكرة، المساقط األفقٌة  المعماري، عناصر االا

. وتكامل العمارة والطبٌعة، استعماالت األلوان

 AR 252(: وحدات 4)الظل والمنظور 

اإلخراج، ظل الخطوط والمسطحات والمجسمات وتطبٌقاتها على الواجهات والمواقع العمة  نظرٌات

للمبانً، معدات ووسائل اإلظهار، استخدام األقالم المختلفة واأللوان إلخراج وإظهار المساقط األفقٌة 

. والواجهات ، نظرٌات المنظور وتطبٌقاتها، االنعكاس، قواعد التكوٌن والمعالجات واإلخراج

 AR 313(: وحدات 4) 3تصميم معماري 

تطبٌقات مبادئ التصمٌم وأسالٌب اإلظهار واإلخراج على المبانً التعلٌمٌة والمرافق ذات العالقة 

 .كالمكتبات والمبانً الثقافٌة والرٌاضٌة
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 AR 314(: وحدات 4) 4تصميم معماري 

امات، وكذلك دراسة وتصمٌم مبانً مرافق تصمٌم مرافق ومبانً السٌاحة والترفٌه كالفنادق والنزل والمن

. الخدمات االجتماعٌة كالمراكز الحضرٌة ومراكز التسوٌق

 AR 323(: وحدات 3) 3إنشاء معماري 

. أنواع األسقؾ، األسقؾ ذات البحور الطوٌلة، القباب واألسقؾ المعدنٌة والمعلقة

 AR 324(: وحدات 3) 4إنشاء معماري 

لداخلٌة والمصنعة، كاسرات الشمس، األسقؾ المعلقة، الوصالت والتركٌبات الحوائط ا: أعمال التشطٌبات

. المعدنٌة

 AR 333(: وحدات 3) 3تاريخ العمارة 

. تارٌخ لٌبٌا، العوامل البٌئٌة والتقنٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً أثرت على تطور العمارة فً لٌبٌا

 AR 334(: وحدات 3) 4تاريخ العمارة 

النهضة فً أوروبا، الثورة الصناعٌة أثرها على نشؤة وتطور العمارة الحدٌثة، العمارة  العمارة فً عصر

. اإلرث نوفو، الباوهاوس، مدرسة شٌكاؼو، رواد العمارة المعاصرة: المعاصرة

 AR 361(: وحدتان)تنسيق مواقع 

ألشجار أهمٌة المناطق الخضراء داخل المخططات، تخطٌط وتصمٌم المناطق الحضرٌة باستعمال ا

. والمساحات الخضراء والعناصر الطبٌعٌة والمصنعة

   AR 371(: وحدتان)تاريخ ونظريات التخطيط 

أهداؾ التخطٌط الحضري واإلقلٌمً، تارٌخ المدن من حٌث المإثرات والقوى الطبٌعٌة والثقافٌة التً 

. ي فً الدول العالم الثالثزامنت تطور التخطٌط من األزمنة القدٌمة إلى الوقت الحاضر، التخطٌط اإلقلٌم

  AR 391 (:وحدات 3)تحكم بيئي 

المناخ الصحراوي الحار والمناخ الحار الرطب، تحلٌل المناخ، التوازن : دراسة وتصنٌؾ المناخ

بالحراري، التحلٌل البٌولوجً للمناخ، التوجٌه وأسالٌب التظلٌل والتهوٌة، مواد البناء والنباتات، دراسات 

. تطبٌقٌة

   AR 300(: وحدات 2(  )األوتوكاد)بالحاسوب  رسومات

مبادئ تشؽٌل الحاسب  -العمل المعماري المختلفة  مقدمة عن مكونات واستخدامات الحاسبات فً مراحل

التدرٌب  -المعماري مبادئ استخدام برنامج أوتوكاد فً الرسم  -الشخصً والتعامل بالملفات و الفهارس

 .ثنائٌة األبعاد كاد فً الرسومات المعمارٌةالعملً على استخدام برنامج أوتو
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 AR 415(: وحدات 5) 5تصميم معماري 

تخطٌط وتصمٌم المجمعات الصناعٌة وعناصر المواصالت كالمطارات ومحطات الحافالت والقطارات، 

. ودراسة الحلول اإلنشائٌة المناسبة وتحلٌل عناصر الحركة

    AR 416 (:وحدات 5) 6تصميم معماري 

وتصمٌم المرافق الترفٌهٌة والرٌاضٌة وكذلك مرافق الخدمات الصحٌة كالمستشفٌات والعٌادات  تخطٌط

. والمراكز المتخصصة

 CE 371(: وحدتان ) هندسة صحية 

شبكات الصرؾ   (-األجهزة الصحٌة المستخدمة ) الخاصة بصرؾ وتؽذٌة المنشآت  التصمٌمات الصحٌة

 .(طرق وأسالٌب تنقٌتها)بالمٌاه  ةأعمال التؽذي (-وخارج المبنى  داخل) 

 ME 422(: وحدتان ) تبريد وتكيف 

دورة الهواء فً أنظمة التكٌٌؾ المختلفة،  -وامتصاص وطرد الحرارة المإثرات على حرارة الجسم

أجهزة  توزٌع الهواء المكٌؾ داخل الفراؼات المعمارٌة، -ألي مبنى الحمل الحراري أساسٌات حساب

. المختلفة المإثرات على اختٌار النوع المناسب للحاالت (-مركزٌة، وحدات منفصلة  )التكٌٌؾ المختلفة 

 AR 425(: وحدات 3) 5إنشاء معماري 

. الرسومات التنفٌذٌة، إعداد الرسومات التنفٌذٌة والمفصلة ألعمال التشطٌبات، تطبٌقات عملٌة

 AR 426(: وحدات 3) 6إنشاء معماري 

األفقٌة والقطاعات، الهٌاكل اإلنشائٌة، األعمال الصحٌة، تفاصٌل األعمال  الرسومات التنفٌذٌة للمساقط

. الكهربائٌة والتدفئة والتكٌٌؾ

 AR 462(: وحدات 3)التخطيط الحضري واإلقليمي 

الدراسات الحضرٌة والتخطٌط، األهداؾ ومراحل التخطٌط، المخططات والدراسات الالزمة، السٌاسات 

. والدراسات اإلقلٌمٌة، مشاكل التخطٌط اإلقلٌمً، تطبٌقات المتبعة فً لٌبٌا، التخطٌط

 AR 474(: وحدات 3)اإلسكان والتصميم الحضري 

عناصر البٌئة الحضرٌة، أهداؾ وأسالٌب التصمٌم الحضري، مشاكل اإلسكان فً لٌبٌا، ومقترحات لحل 

. بعض من هذه المشاكل، المدن الجدٌدة فً لٌبٌا والعالم، تطبٌقات

 AR 481(: وحدتان ) اصفات كميات ومو

 .طرق وأسالٌب إعداد دفاتر الكمٌات والمواصفات للمبانً المختلفة، إعداد مستندات العطاء، تطبٌقات
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 AR 525 (:وحدتان ) قوانين المباني 

القوانٌن واللوائح البلدٌة المعمول بها والتً تحكم التطور العمرانً للمدن فً إطار المخططات الشاملة، 

. ومسإولٌات المعماري المهنٌةواجبات 

 AR 488(: وحدتان ) منظومات اإلنشاء 

األسالٌب اإلنشائٌة واألشكال المعمارٌة، استؽالل مإثرات القوي اإلنشائٌة عند تصمٌم للحصول على 

. األشكال المعمارٌة المناسبة

 AR 499(: وحدتان ) برمجة المشاريع 

كتمهٌد لمرحلة التصمٌم، تحدٌد األهداؾ وتجمٌع الحقائق منهجٌة التصمٌم المعماري عن طرٌق البرمجة 

الشكل والوظٌفٌة والنواحً االقتصادٌة : ومن ثم تحدٌد السٌاسة المبنٌة على محددات التصمٌم األربع

. والزمن

 AR 388(: وحدات 3)صوتيات وإضاءة المباني  

البٌئة الصوتٌة فً الفراؼات المؽلقة،  ٌتناول المقرر مفهوم صوتٌات المبانً وأهم العوامل التً تحكم طبٌعة

زمن التردد، عالج العٌوب الصوتٌة، أهداؾ التصمٌم الصوتً الناجح لقاعات االستماع، تطبٌقات الحاسب 

اآللً فً حقل صوتٌات المبانً، أجهزة قٌاس الصوت، تؤثٌر الضوضاء علً اإلنسان والتحكم فٌها، 

اخلٌة فً المبانً، اإلضاءة الطبٌعٌة فً منظومة البٌئٌة فً التخطٌط للتحكم فً الضوضاء الخارجٌة والد

المبانً، أهداؾ اإلضاءة الطبٌعٌة، العوامل المإثرة علً شدة االستضاءة نتٌجة لنوافذ الضوء الطبٌعً فً 

. الفراغ الداخلً، طرق تحلٌل اإلضاءة الطبٌعٌة، التقنٌات الحدٌثة للتحكم فً اإلضاءة الطبٌعٌة

 AR 520:  (وحدتان)تنفيذ المباني 

المكاتب االستشارٌة وشركات التنفٌذ تقدٌم العروض  والتشٌٌد،دراسة النواحً االقتصادٌة لصناعة البناء 

 .التنفٌذتخطٌط برامج  االقتصادٌة،العوامل  العقود،ودراستها وإعداد 

 AR 599(: وحدات 8)المشروع 

وأهداؾ المشروع، أجل الدراسات المٌدانٌة  دراسة معمارٌة شاملة لمشروع حٌوي مناسب، تحدٌد الجدوى

والتقٌٌمٌة، وضع البرنامج المعماري وفلسفة التصمٌم المخططات النهائٌة، ٌقوم اثنان من أعضاء هٌئة 

التدرٌس فً القسم باإلشراؾ على الدراسة وتقدٌمها وتمكٌن الطالب من إٌجاد الحلول المعمارٌة 

 .والتخطٌطٌة المناسبة
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