كلية الهندسة

جامعة طنطا

-16-

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

كلية الهندسة

جامعة طنطا

الفرقة اإلعدادية
الفصل الدراسى األول

()2+4

 PME0101رياضيات هندسية ( )1أ :

الجبررر  :األنظمةةا اياضيةةةضا (ايزمةةا – ايحلقةةا – ايحقة ) – جبةةا بييضةةي – مقدمةةا ةةج ايجبةةا اي ةةج
(جبا ايمتجهيت – االستقال ياالعتميد اي ج – جبا ايمصفي يت) – نظاضا أنظما ايمعيدالت اي ضا ايجباضا
– اضق ايحذف يجييس – األعداد ايماكبا – ايكسيا ايجزئضا – اق ايحلي ايعددضا إلضجيد جذيا ايمعيدالت
ايجباضا ج مجهي ياحد ( اضقا نضيت – اضقا ايقي ع) .
التفاضل  :ايدايا ( تعاضف – نظاضيت ) – ايديا ايمستاسةلا ( ايملللضةا – ايملللضةا ايعكسةضا – األسةضا
– يايليغياضتمضا – ايزائدضا ايعكسضا) – اينهيضةيت (تعاضفةيت – نظاضةيت) – االتصةي (نعاضةف – نظاضةيت) –
ايمشتقا األييج يلديا ايمستاسلا – ايمشتقيت األعلج  -تطبيقات التفاضل (اينهيضيت ايعظمةج يايصةىاو ياسة
ايمنحنضيت ينق اإلنقالب) – ت بضقيت أ او ايصضغ غضا ايمعضنا – مفكةي تضلةيا يمةيكلياض يت بضقيتهمةي ةج
ايتقاضب ياي أ – مقدما ج ايتفية ايجزئج .

()2+4

 PME0102فيزيقا هندسية (  ) 1أ

بعض الموضوعات األساسية فى الفيزياء  :ايقضيسيت ايفضزضيئضا  ،معيضضا ايقضيسيت يلكمضةيت األسيسةضا  ،ايتحلضة
ايبعدو  ،أنظمةا اييحةدات  ،ةيا ايماينةا يسجسةي ايصةلبا  ،أنةياح ايتحمضة  ،اإلجهةيد ياالنفعةي  ،معةيمالت
ايماينةةا ،ايتجةةيذب ،نةةيني نضةةيت يلتجةةيذب يت بضقةةيت ،ينةةا اييةةةع ،حاكةةا ايتيابةةع ينةةيانض كلبةةا ،ايميانةةع
ايسيكنا ،ايةى ايهضدايستيتضكج ،نيعد بيسكي  ،نيعد أاشمضدس ،حاكا ايميانةع ايملييضةا ،معيديةا االسةتمااا،
معيديا باينلج يت بضقيتهي ،ايلزيجا ،ايذبذبيت ،ايحاكا ايتيا قضا ايبسض ا يبعض ايت بضقيت ،ينا جسض ضتحا
حاكا تيا قضا بسض ا ،ايحاكا ايتيا قضا ايبسض ا يايحاكا ايدائاضا ايمنتظما ،تجياب عملضا .الكهربية الساكنة :
ايشحنا ايكهابضا ينيني كييي  ،ايميصالت يايمياد ايعيزيا ،نيني كييي  ،مبدأ إةي ا ايقيو ايكهايستيتضكضا،
بضعا ايشحنا ايكهابضا ،ايمجي ايكهايستيتضكج ،نيني جييس يت بضقيته ،ايجهد ايكهايستيتضكج ،حسيب ايجهةد
م ايمجي  ،ايجهد يشحنا نق ضا يمجميعا شةحنيت نق ضةا ،يتيزضةع متصة مة ايشةحنيت ،اشةتقيق ايمجةي مة
ايجهد ،ينا اييةع ايكهايستيتضكضا  ،جهد ميص مشحي  ،ايمياد ايعيزيا يايسعيت ايكهابضا  ،أيسي ايعيزيا
ياستق يبهي  ،ايسعيت ايكهابضا  ،نيني جييس ج يجيد أيسي عيزيا  ،متجه اإلزاحةا  ،اي ينةا ايم تزنةا ةج
ايمجي ايكهايستيتضكج  ،تجياب عملضا .

()2+2

 PME003ميكانيكا هندسية

ت بضقيت علج ايمتجهيت ايفااغضا ،محصلا مجميعةا مة ايقةيو ،ايعةزي  ،االزدياجةيت ايمكي ئةا ،ايمجميعةيت،
معيدالت االتزا يلجس ايجيسئ ،أنياح ايدعي ميت ياياكيئز ،االتةزا تحةت تةألضا ايقةيو ايمسةتيضا ،اتةزا جسة
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جيسئ تحت تألضا مجميعا م ايقيو ياالزدياجيت ايفااغضا ،ماكز ايكت (مجميعا م ايجسضميت – األس ح
ايمستيضا )  ،عز ايقصيا ايذاتج (ايمحييا ايمتيازضا – ايمحييا ايائضسضا – األس ح ايمستيضا ) .

()3+2

 MPD0001الرسم الهندسى واالسقاط

تعاضةف بيياسة ايهندسةج – األديات ايهندسةضا ي اضقةا اسةت دامهي -أنةياح اي ةي يكتيبةا األبعةيد – ايعملضةيت
ايهندسضا – اإلسقي ايعميدو يسجسي – استنتيج ايمسق ايلييث – تعاضف بييهندسا اييصفضا – تملض اينق ا –
تملض ايمستقض – تملض ايمستيو – مسيئ ايميةع – مسيئ ايقضيس – اإلسقي ايمسيعد .

()2+3

 PME0104كيمياء هندسية

ايحييا ايىيزضا ( ايىيزات ايملييضا يايحقضقضا – االنتشيا – ايحييا ايحاجا ياإلسييا – ايتباضد يايتكضضف) ايمحييضة
( أنياعهةةةي يايقةةةيانض ايحيكمةةةا – ميانةةةع ايتجمةةةد يت بضقةةةيت ندسةةةضا ) – األسةةةمد ( أنياعهةةةي – تصةةةنضعهي ) –
ايةةدضنيمضكي ايحاااضةةا ةةج ايعملضةةيت ايكضمضيئضةةا  ( :نةةيانض ايةةدضنيمضكي ايحاااضةةا – االحتةةااق – ايمضةةزا ايمةةيدو
يايحاااو – االتزا – ينيد ايصيااضخ – اي ينا ايمتجدد يت بضقيت ندسضا ) – ايكضمضيء ايكهابضا يت بضقيتهي
– األسةةمنت ( صةةنيعته – أنياعةةه – تمضةةا األسةةمنت – ياالنكمةةيف ةةج اي اسةةينا ) – تكنيييجضةةي معييجةةا مضةةي
ايشاب يمضي االست داميت ايصةنيعضا يتلةيث ايمضةي – تلةيث ايهةياء يايةتحك ضةه – ايتلةيث بييم لفةيت ايصةلبا
يايتحك ضه – ايتآك (أنياعه – يسيئ ايتصدو يمشيك ايتآك – دااسا حيالت صنيعضا).

()2+2

 CCE0101تكنولوجيا الحاسبات

بنضةةا ايحيسةةبيت – نظ ة ايحيسةةب – نظ ة ايتشةةىض – نظ ة ايملفةةيت – شةةبكيت ايحيسةةبيت – شةةبكا االنتانةةت –
ايتصمض ايمن قج يلباامج – اق ح ايمسيئ – يىيت ايبامجا يأنياعهي – ت بضق ايبامجا بيست دا يىةا مة
يىةةيت ايبامجةةا ايهضكلضةةا أي ايمائضةةا يت بضقيتهةةي ةةج ح ة ايمسةةيئ ايهندسةةضا – نظ ة نياعةةد ايبضينةةيت يتكنيييجضةةي
ايمعليمةةيت ينظ ة دع ة ات ةةيذ ايقةةااا – اسةةيميت ايحيسةةب يأنةةياح ايحسةةيبيت ايمسةةت دما ةةج عةةاض اياسةةي
يايصيا – نظ اييسيئ ايمتعدد .

-16-

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

كلية الهندسة

جامعة طنطا

الفرقة اإلعدادية
الفصل الدراسى الثانى

()2+4

 PME0201رياضيات هندسية (أ) ب
هندسة تحليلية  :ايمعيديا ايعيما م ايداجا ايلينضا – شا تملضلهي يزيج مة اي ةي ايمسةتقضما –
ايدائا – مجميعا ايديائا متحد ايمحيا – ايق يعيت ايم اي ضا ( ايق ع ايم ي ئ – ايق ع اينين – ايق ةع
ايزائد ) ج صيا ي ايقضيسضا – نق يدياا ايمحييا يايصيا ايعيما يلق يعيت ايم اي ضا – االحدالضيت ةج
ايفةيء ايلاللج ( كاتضزضا – أس يانضا – كايضا ) – معيدالت اي ايمسةتقض – ايمسةتيو – ايكةا – األسة ح
ايدياانضا ج ايفةيء ايلاللج ايبعد .
التكامل  :ايتكيم غضا ايمحدد ( نظاضيت – جةدي ايتكةيمالت يلةديا األسيسةضا يايةديا ايعكسةضا ) –
ةةاق ايتكيمةة ( اسةةت دا ايجةةداي – ةةاق ايتعةةيضض – اضقةةا ايتجةةز – ايكسةةيا ايجزضئضةةا ) – ايتكيمةة
ايمحديد ( تكيم نضيت ايمحديد – اي يا – اينظاضةيت ) – ايتكةيمالت ايمعتلةا – نظاضةيت ايقضمةا ايمتيسة ا
يلتكيمة ايمحةةديد – ت بضقةةيت ايتكيمة ( ةةي ايمنحنةج – ايمسةةيحيت ايمسةةتيضا يايسة ير ايدياانضةةا – ايحجةةي
ايدياانضا – ايكتلا – ماكز ايلق ) – اي اق ايعددضا يلتكيم ايمحديد ( أشبي ايمنحا يت – سضمسي ) .

()3+4

 PME0202فيزيقا هندسية ( )1ب
مبادئ الحرارة والديناميكا الحراريرة  :داجةا ايحةااا يكمضةا ايحةااا يايقةيني األي يلةدضنيمضكي
ايحاااضا  ،ايقيني ايصفاو يلدضنيمضكي ايحاااضا  ،نضةيس داجةيت ايحةااا  ،ايتمةدد ايحةاااو  ،كمضةا ايحةااا ،
امتصةةي ايحةةااا  ،بياس ة ا األجسةةي ايصةةلبا يايسةةيائ  ،ايقةةيني األي يلةةدضنيمضكي ايحاااضةةا  ،يضةةيت انتقةةي
ايحااا  ،اينظاضا ايحاكضا يلىيزات  ،ايىيزات ايملييضا  ،ينا ايحاكا االنتقييضةا  ،تيزضةع سةاعيت ايجزضئةيت ،
ايحااا اينيعضا ايجزضئ ضا  ،داجيت ايحااا يعالنتهي بةييحااا اينيعضةا ،االنتايبضةي يايقةيني ايةذاتج يلةدضنيمضكي
ايحاااضةا  ،بعةض ايعملضةيت األحيدضةا  ،ايعملضةيت ايقيبلةا يلعكةس يغضةا ايقيبلةا يلعكةس  ،ايتىضةا ةج االنتايبضةةي ،
ايقيني ايذاتج يلدضنيمضكي ايحاااضا  ،ديا كيانيت  ،ايمقضيس ايم لق يداجا ايحااا  ،مبيد اآلالت ايحاااضا،
مبيد أجهز ايتكضضف  ،تجياب عملضا .
التيار الكهربى والمغناطيسية  :ايتضيا ايكهابج يايمقييما ايكهابضا  ،ايتضيا ايكهابةج  ،كلي ةا ايتضةيا
 ،ايمقييما ايكهابضا  ،نيني اي  ،ايقدا ايكهابضا  ،أشةبي ايمياصةالت  ،دياا ايتضةيا ايمسةتما  ،ايقةيو ايدا عةا
ايكهابضا  ،اق ايجهد  ،نينيني كضاشيف  ،ايديائا متعدد ايعايات  ،ايمجيالت ايمىني ضسةضا  ،تعةياضف ايمجةي
 ،ايقيو ايمىني ضسضا علج ميص ضحم تضةيا  ،مصةيدا ايمجةي ايمىني ضسةج  ،نةيني بضةيت – سةي يا  ،نةيني
امبضا  ،ايحث ايكهايمىني ضسج  ،نيني يااداو  ،نيني يضنز  ،ايمجيالت ايكهابيئضا اينيشئا بييحث  ،معةيمالت
ايحث  ،اي ينا ايمىني ضسضا  ،ايحث ايمتبيد  ،اي يا ايمىني ضسضا يلمياد يمعيدالت ميكسيض  ،نيني جييس
يلمىني ضسةةضا  ،ايدضيمىني ضسةةضا  ،ايبياامىني ضسةةضا  ،ايفضايمىني ضسةةضا  ،ايت لةةف ايمىني ضسةةج  ،تضةةيا اإلزاحةةا ،
تعمض نيني امبضا  ،معيدالت ميكسيض  ،تجياب عملضا .

()2+2

 PME0003ميكانيكا هندسية

ميةيح يإزاحا يساعا يعجلا ايجسض  ،مسيا ايحاكا ايمستيضا يلجسض  ،يصف ايحاكا ايمستيضا بيسةت دا
ايمحييا ايكاتضزضةا  ،ايمقةذي يت  ،ايحاكةا ايمقضةد يلجسةض علةج مسةيا مسةتقض  ،ايحاكةا ةج ايمحةييا ايذاتضةا ،
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ايحاكا ج ايمحييا ايق بضا  ،ايحاكا اينسبضا بض ايجسضميت  ،نيانض ايحاكا ينضيت  ،ايحاكا ج يسة مقةيي
 ،ايكتلا ايمتىضا يت بضقيتهي  ،ايحاكا ايتيا قضا ايبسةض ا يلجسةض  ،ايحاكةا ايمقضةد يلجسةض علةج مسةيا دائةاو ،
مبدأ ايشى ي ينا ايحاكا  ،ايقيو ايمحي ظا  ،مبدأ حفظ اي ينا ايمضكينضكضا  ،مبدأ ايد ع يكمضا ايحاكا .

()4+1

 MPD0001الرسم الهندسى واإلسقاط

اس ة ايمجسةةميت ايهندسةةضا – ايق يعةةيت ايهندسةةضا – ايمنشةةآت ايمعدنضةةا – مقدمةةا اسةةت دا ايحيسةةب ةةج اياس ة
ايهندسج ( أديات اإلظهيا  ،أديات ايمسيعد ) – است دا ايحيسب ج اياس ايهندسةج ( اسة ايمسةين  ،اسة
ايمجسميت ) .

()2+2

 MPD0202هندسة اإلنتاج

ايمياد ايهندسةضا ( األنةياح  ،اي ةيا  ،ايسةبيئ ) – عملضةيت ايسةبيكا ( ايسةبيكا بييامة ) – عملضةيت ايتشةكض
(ايحداد  ،ايدا لةا  ،ايبلةق  ،اياحةي  ،ايسةحب ) – عملضةيت اييصة ( ايباشةما  ،ايلحةي  ،ايلصةق ) – عملضةيت
ايق ع (ايعملضيت ايضديضا  ،ايعملضيت اآليضا  ،اي اا ا  ،ايقش  ،ايلقةب  ،ايتفاضةز  ،ايتجلةضخ ) – أديات ايقضةيس (
ايقدما ذات اييانضا  ،ايمضكايمتا ) .

()-+2

 ***02H1لغة إنجليزية فنية

صيئ ايلىا اإلنجلضزضا ايفنضا – مااجعا نياعد ايلىا يمضكينضكةي األسةليب – بعةض نياعةد األسةليب يايجمة
ايفعييا ي صيئصهي – ايتعاف علج بعض األ يء ايشيئعا ج كتيبا ايجم اإلنجلضزضا ايفنضةا – بنةيء ايفقةاات :
ايفكا ايائضسضا  ،أنياح ايفقاات  ،نااء يتحلض مقت فيت م ايكتيبا ايفنضا ج ايفايح ايهندسضا يتنمضا مهةياات
االتصي .

()-+2

 ***02H2تاريخ الهندسة والتكنولوجيا

تعياضف ايف يايعلي يايتكنيييجضةي يايهندسةا – ت ةيا ايحةةياات – يعالنتهةي بةييعلي اي بضعضةا ياإلنسةينضا –
تياضخ ايتكنيييجضي يايهندسا بم تلف ت صصةيتهي – االاتبةي ايتةياض ج بةض ايعلة يايتكنيييجضةي – ايعالنةا بةض
ت يا ايهندسا يتنمضا ايبضئا اجتميعضي ً يانتصيدضي ً – أمللا ع ت يا أيجه اينشي ايهندسج .
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()6+2

 ARE1101تصميم معماري ( )1أ

ضهدف ايمقاا إيج تعاضف اي ييب بأسيسةضيت ايتصةمض ايمعمةياو ي هة ايعنيصةا يايمكينةيت ايدا لضةا يايتعةاف
علج يىا ايتعبضا ايمعمياضا يايعيام اي ياجضا ايمالا علج ايتصمض  .يتتعاض ايميد ة ايبداضةا ايةج ايتعةاف
علج أسس ايتصمض ييىا اياس ايمعمياو م ال ا ع يمنينشا يلمنز يتصمض بسض يىا ا حياس اي يحد
سكنضا تتةح م اليهي امكينضيت استنبي ايمس حيت اييظضفضا يمس حيت ايحاكا م ال االست دا ايفعلة
يلفااغ مع ايتاكضز علج تعل مهياات اياس ييسيئ ايتعبضا يايمياءما مع ايبضئا ايمحلضا .يضت بعد ذي ايتداضب
علج تصمض يحدات سك نضا صىضا م ايحيائ ايحيملا تة بعةي م االسةت داميت ياالنشة ا ايم تلفةا .كمةي
ضةةت تةةداضب اي ييةةب علةةج اسةةتنبي ايعالنةةيت اييظضفضةةا يايحاكةةا دا ة اييحةةد يايةةاب بةةض ايعنيصةةا يدااسةةا
ايياجهيت يايت يضا ايكتل يليحدات ايفـــااغ.

()4+2

 ARE 1102إنشاء معماري ومواد ( )1أ

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب نظاضي ً يعملضي ً بأسس يمبيد اإلنشيء ايمعمياو يعالنته بيستعمي مياد ايبنيء
ايم تلفـــا.يضتعاض ايمقاا ايج دااسا أعمي ايبنيء بةيي يب يايحجةا ياي اسةينا ياي شةب يايحدضةد -اي بقةيت
ايعيزيا يلا يبا -أنياح ايمبين بييحيائ ايحيملا ياإلنشةيء ايهضكلة  -يمةياد ايبنةيء -ايعقةيد ياألعتةيب -ايسةالي -
أعمي اينجيا  -دااسا أنياح االسيسيت ايمنفصلا يايمتصلا يايعمضقا  -ايدااسا ايمبدئضا يلاسيميت ايتنفضذضا .

()1+3

 ARE 1103تاريخ ونظريات العمارة ( )1أ

ضهدف ايمقاا ايةج ايتعةاف علةج نظاضةيت يمفةادات ايتصةمض ايمعمةياو يتعاضةف اي ييةب بيألسةس االنتفيعضةا
يتصمض اييحدات ايم تلفا يتةي ضا ايكفةيء يايااحةا ياألمةي .يتتعاض ايمةيد ايةج  :مفهةي ايتصةمض ايمعمةياو-
منظيميت األداء ايتصمضم ايم تلفةا – منظيمةا األداء ايةيظضف يلنشةي يايعالنةيت اييظضفضةا يايحاكةا  -األداء
اييظضف ايبضيمني  -االداء ايةيظضف ايتعبضةاو -االداء ايةيظضف اينفسة  -منظيمةا االداء ايجمةيي ة ايعمةيا :
ايقض ايجمييضا -ايتعبضا ايجميي – ياألداء اإلنشيئ ياالداء االنتصيدو.
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()4+2

 ARE 1104ظل ومنظور

ايتشكضالت ايمعمياضا .يتتعاض ايميد ايج دااسا ايمبةيد
ضهدف ايمقاا ايج ايتعاضف بديا ايظ يايظال
ي مستقضما علج
االسيسضا إلسقي ايظال بيينسبا يل ي يايمستيضيت يايمجسميت ،تداضبيت تشم ظال
مستيضيت متنيعةا يظةال أشةكي مجسةميت ندسةضا ة تكيضنةيت معمياضةا  ،يايتةداضب علةج اسة ايظةال ة
ايمسةةين اال قضةةا يايياجهةةيت يايكتة لاللضةةا األبعةةيد .ضهةةدف ايمقةةاا ايةةج تعلنة أسيسةةضيت اسة ايمنظةةيا ك اضقةةا
يلتعبضةةا ع ة ايمكينةةيت ايمعمياضةةا اي ياجضةةا يايفااغةةيت ايدا لضةةا  .يتتعةةاض ايمةةيد ايةةج ايتةةداضب علةةج اس ة
ايمنظيا بيي اق ايمتعدد  -يتعلن نقةي تالشة اي ةي ي ةي تالشة ايمسةتيضيت  ،نقةي ايقضةيس -م ةاي
ايمنظيا -اضقا اس منظياذو نق ت تالش  -استنتيج نق ايقضةيس -ةاق اسة ايمنظةيا
ايااضا -ايتشي
ايمنظيا  -االنعكيس ايمنظيا -استنتيج نقي ايينيف م صيا يتيغاا ضا.
ذو نق ا تالش ياحد

 ARE 1105الحاسب اآللي في العمارة ()1
()2+2
عملضا ايتصمض ايمعمياو يايتداضب علج
ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب بيمكينضيت ايحيسب اآلي
إعداد اياسيميت ايهندسضا ي اق اإلظهيا يلمشياضع ايم تلفا بيست دا أنظما ايحيسبيت اآليضا .يتتعاض ايميد
ايةةج مقدمةةا ة علةةي ايحيسةةب -مجةةيالت اسةةت دا ايحيسةةب اآلي ة ة ايت بضقةةيت ايهندسةةضا  -مكينةةيت ايحيسةةب
 -Hardwareايبامجضةيت  - Softwareمجةيالت اسةت دا ايحيسةب اآلية ة ايعمةيا يايت ةض ايعماانةج ي
ت ةض ايمةد  -ايبامجةا اي ضةا  Linear Programmingيت بضقيتهةي ة ايعمةيا  -ايبةاامج ايجةي ز يلاسة
ايمعمياو يايتداضب علضهي مل االيتيكيد – نياعد اياس لنيئ األبعيد  2Dي لاللج األبعيد  – 3Dأنظما اياس
ايجاا ضكضا ي صيئصهي.

()2+2

 CSE1151نظرية االنشاءات

ضهدف ايمقاا ايج ايتعاضف بييمفهي االنشيئ االسيس يلمنشأت ي اق تحلضلهي .يتتعاض ايميد ايةج ايمنشةأت
ايمحةةدد اسةةتيتضكضي ً ياالتةةزا ياالسةةتقااا يايتيا ةةق ياالتةةزا اي ةةياج يايةةدا ل يلمبةةين – كمةةاات يإ ةةياات
يجمييينةةيت -االجهةةيدات ايعميدضةةا يإجهةةيدات ايق ة يااليتةةياء ياالجهةةيدات ايمجمعةةا يايتشةةكضالت ايمانةةا.لينضي ً
ايمنشأت غضا ايمحدد استيتضكضي ً -مقدما يتحلض ايمنشأت – اضقا ايتشكضالت ايمتيا قةا ي اضقةا تيزضةع ايعةزي -
انبعيج االعمد  -يمقدما ع ايمنشأت ايفااغضا يغضا ايمستيضا.

-16-

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

كلية الهندسة

جامعة طنطا

قســـــم الهندسة المعمارية
الفرقة األولي
الفصل الدراسي الثاني

 ARE1201تصميم معماري (أ) ب

()6+2

 ARE 1202إنشاء معماري ومواد ( )1ب

()4+2

 ARE 1203تاريخ ونظريات العمارة ( )1ب

()1+3

 CPW1221المساحة

()2+2

 CSE1252خواص ومقاومة المواد

()2+2

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب بييعملضا ايتصمضمضا بيبعيد ي ايمتعةدد يمنظيمتهةي ايمتىضةا مة ةال تصةمض
مبين عيما متيس ا ايتاكضب يايتعقضد مع ايتاكضز علج ايتحلض اييظضف يدااسا ايحاكا.يضتعاض ايمقةاا ايةج
تصمض نيح محدد م ايمبين ايمتيس ا ايتعقضةد يايتاكضةب مة اييانةع ايكمة يايكضفة مة ديا ياحةد قة يمة
االنشةةيء ايهضكل ة ايبسةةض يتةةداضب اي ييةةب علةةج ممياسةةا اينشةةي ايتصةةمضم ايةةيانع م ة ةةال تحلض ة يلبضينةةيت
يصضيغا اال داف ايتصمضمضا يايمشياكا صضيغا ايبانيمج ايمعمياو يا تضيا مينةع ايمشةايح يايتيا ةق بةض
ايمبنةةج يمةةي ضحةةض بةةه مة عنيصةةا لقي ضةةا  ،يايةةاب بةةض االحتضيجةةيت االنسةةينضا يايمني ضةةا ياالنتفيعضةةا ،يدااسةةا
ايسلي االنشيئ ايبسض  ،يعالنةا ايشةك بيييظضفةا  ،يتفهة اسةس ايتكةيض يايكتلةا يايعالنةا بةض ايفةااغ يايكتلةا
يح مشيك ايمينع يايحاكا دا ايمبين .

ضهدف ايمقاا إيج ايتعاضف ب اق اإلنشيء ي يات ايتنفضذ ايتفصضلضا يلمشةايعيت ايمعمياضةا.يضتعاض ايمقةاا
يتسلس أعمي ايبنيء –دااسا االنياح ايم تلفا يلتش ضبيت ياالاةضيت -تفيصض اينجيا  -االسقف اي شبضا -نظ
االنشيء ايحدضلا يمعدات ايتشضضد -انياح االسقف اي اسينضا -داسا إعداد اياسيميت ايتنفضذضا.

ضهدف ايمقاا ايج ايتعاضةف يدااسةا ايعيامة ايتة ألةات علةج ايعمةيا ة األزمنةا ايم تلفةا عبةا ايتةياضخ مة
ال دااسا ايمحتيو ايتياض يلعميا يايقض ايجمييضا .يضتعاض ايمقاا إيج مفهي ايعيام ايتة ألةات علةج
ايفكا ايمعمياو ياإلنسين عبا ايتياضخ – مفهي ايعميا يايعماا  -ايعميا ينشأتهي يت يا ي منذ جا ايتياضخ
– ايعميا ايمصاضا ايقدضما -عميا بالد مي بض اينهاض  -ايعميا اإلغاضقضا يايايمينضا -عمةيا جةا ايمسةضحضا
– ايعميا ايبضزن ضا.

ضهةةةةةدف ايمقةةةةةاا ايةةةةةج تعاضةةةةةف اي ييةةةةةب بأسةةةةةس يأسةةةةةييضب ايمسةةةةةيحا ايمسةةةةةتيضا يايتصةةةةةيضاضا يت بضقيتهةةةةةي
ايمعمياضا.يضتعاض ايمقةاا ايةج مقدمةا عة مقةيضضس اياسة – اييانضةيت -ايقضيسةيت اي ييضةا -االجهةز ايزايضةا
ايبسض ا -ايمسيحا بييقضيسيت اي ييضا -ايمضزانضا-ايقضيسيت-ايزايضا بييتضيديالضت –اس اي اائ  -مبيد ايمسيحا
ايتصيضاضا ياست دامهي ايعميا .

ضهةةدف ايمقةةاا ايةةج ايتعاضةةف بةةييمياد ي ياصةةهي ي ةةاق ا تبيا ةةي ياسةةتعميالتهي .يتتعةةاض ايمةةيد ايةةج ايتيحضةةد
ايقضيسةةة – ايمياصةةةفيت ايقضيسةةةضا -ايكةةةيدات – ايتفتةةةضف ايفنةةة  -تكنيييجضةةةي مةةةياد ايبنةةةيء يايت ةةةياات ايحدضلةةةا
ياالست دا ايمبتكا يمياد ايبنةيء -تكنيييجضةي اي اسةينا -مةياد اي اسةينا ( اياكةي  -االسةمنت -مةيء اي لة  -حدضةد
ايتسلضح).صةةنيعا اي اسةةينا يةةةب جةةيد االعمةةي اي اسةةينضا -يحةةدات ايبنةةيء يايقيا ضةةع -ايجةةبس ياال شةةيب
يايحجا -ع ايمضي ايةيا علج مةياد ايبنةيء -ايتز ضةا -ايمهيجمةا بييكضمييضةيت –ايتآكة  -عة ايصةقضع-مضكينضكةي
ايمياد ايهندسضا -ميكضنيت اال تبيا يمقيضضس االنفعةي  -اي ةيا ايمضكينضكضةا يمقييمةا سةلي ايمةياد تحةت تةألضا
االحمي االستيتضكضا يلشد ايةى ياالنحنيء يايق .
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()6+2

 ARE 2107تصميم معماري ( )2أ

ضهةةدف ايمقةةاا ايةةج تيجضةةه اي ييةةب يت ةةيضا نداتةةه علةةج ايتعيمة مةةع ايتصةةمض ايمعمةةياو كعملضةةا ابداعضةةا يحة
ايمشيك ايفااغضا علج مستيضيت ايتصمض ايم تلفا م ايمحض يايمينع ايعةي ايةج ايكتة يايفااغةيت .يضتعةاض
ايمقاا ايج ايقضي بييمهي ايبحلضا ياالنش ا ايمضدانضةا ياي تاكضةز علةج ا مضةا ايبضئةا يايمحةض ايعماانة ة عملضةا
ايتصمض يايتشكض  .يضقي اي ييةب بمشةايعيت معمياضةا تلبة االحتضيجةيت اييظضفضةا ياالجتميعضةا يايحةةياضا-
ايتشكض ايمعمياو يايمفي ض االسيسضا يلفااغ – اي ةيبع – يايشةك ايجمةيي  -تصةمض تكيضنةيت معمياضةا يابةداح
حلي مبتكا يمشايعيت معمياضا ضت ايتاكضز ضهي علج اينيحضا ايفااغضا بك مي ضتةمنه ايتصمض ايفااغ مة
نض يعلج اينيحضا االنشيئضا مع تحقضق ايتكيم بض ايمنظيمتض .

()4+2

 AD2108اإلنشاء المعماري والمواد ( )2أ

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب ب اق االنشيء ي يات ايتنفضذ ايتفصضلضا يلمشةايعيت ايمعمياضةا .يتتعةاض
ايميد ايةج ةيات تنفضةذ ايمشةايح يتسلسة أعمةي ايبنةيء -أعمةي ايشةدات -أنةياح أعمةي اينهةي اي ةياج ة
ايمبةةين يمعييجةةا ايياجهةةيت ( ايكمةةاات ،ايتجلضةةد ،ايحةةيائ ايسةةتيئاضا)  -تفيصةةض اينجةةيا ( نجةةيا االبةةياب
يايشةةبيبض ) – جةةداي ايتش ة ضبيت -ياص ة ايهبةةي يايتمةةدد -شةةاي تصةةمض ايسةةالي يحسةةيبيت ايسةةل  -يعم ة
اياسيميت ايتنفضذضا يايتفيصض اي يصا به – تسلس اعمي ايبنةيء اعمةي اينهةي اي ةياج ة ايمبةين يمعييجةا
ايياجهيت.

()1+3

 ARE 2109تاريخ ونظريات العمارة ( )2أ

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب بييمحددات ايتصمضمضا يلمبةين ايعيمةا .يضتعةاض ايمقةاا ايردااسةا ايمحةددات
ايتصةةةمضمضا يلمبةةةين ايعيمةةةا ايتعلضمةةةا يايلقي ضةةةا ،يديا ايكتةةةب  ،يايمتةةةيحف يايمعةةةياض  ،يايمااكةةةز ايتجياضةةةا
ياألسةةياق بم تلةةف أنياعهةةي  ،يايمسةةيار  ،يايمبةةين ايصةةحضا يايتا ضهضةةا  ،يايمااكةةز االجتميعضةةا  ،يايمةةدااس
يايجيمعيت ،يايمبين االدااضا يايمكيتب  ،يايمبين ايسضيحضا....ايخ.

()1+3

 ARE 2210تاريخ ونظريات التخطيط

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب بنشأ ايمد يايمستقاات ايبشاضا عبا ايحةياات ايقدضما يايحدضلا ،يايتعاضف
ب صةةيئ ايمدضنةةا يايعيامة ايم تلفةةا ايمةةالا علضهةةي .يضتعةةاض ايمقةةاا إيةةج عيامة االسةةتقااا ة ايتجمعةةيت
يايمستقاات ايبشاضا -صيئ ايحةياات ايم تلفا بداضا م ايحةيا ايمصاضا ايقدضما يبالد مي بض اينهةاض
يايتعاف علج عيام االستقااا يمااكز ايحةا ك منهمي -ايحةيا االغاضقضا يايايمينضا يايعالنا بضنهمي
م ال مظي ا ايحةيا يايتمدض يمااكز ايحةا ضهمي -مد ايعصيا اييس ج ك م أيايبي يايشاق
االسةةالم يعيام ة ايتحةةةا ي صةةيئ ايمدضنةةا ة ك ة منهمةةي – ايمةةد ة تةةا عصةةا اينهةةةا – ايلةةيا
ايصنيعضا ايايبةي يتألضا ةي علةج ايمةد ينشةأ ايمةد ايصةنيعضا – األ كةيا ايت ض ضةا ة تحسةض ايمجتمةع
يبداضيت تصيا ايمجتمع ايفية  -اينظاضيت ايحدضلا ت ض ايمد – ايتعاضف بت ض ايمد يمسةتيضيتهي –
يايتقدض يلت ض ايمعيصا يلمد م ال ايمفةي ض ايمسةتحدلا ياأل كةيا ايت ياضةا – دااسةا نمةيذج حدضلةا مة
يت.
ذ ايم
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()1+3

 ARE 2211التحكم البيئي

ايتعيم مع ايتصمض يايعيام ايمةالا
ضهدف ايمقاا إ يج تعاضف اي ييب بأسس ايبنيء ايبضئ يأسييضب ايتقضض
علج ايمنيخ ايدا ل يلمبنج يايبضئا ايمحض ا به يتألضا ي علةج ايتصةمض  .يضتعةاض ايمقةاا إيةج ايتعاضةف بييبضئةا
يعنيصةةا ي – ايمنةةيخ يمسةةتيضيته -اإلنسةةي يايمةةأيو يايمنةةيخ -تةةألضا ايمنةةيخ علةةج اإلنسةةي  -ايتبةةيد ايحةةاااو
يإلنسي مع ايبضئا ايمحض ا-ايااحةا ايحاااضةا يمقيضضسةهي يمعةدالتهي -أنةييض مصةا ايمني ضةا – ايسةلي ايحةاااو
يلمبين يأسس ايمعييجيت ايمعمياضا-أسس ايتصمض ايذو ضااح اي ينا -أسس ايتهيضا اي بضعضا ايمبين -حاكا
ايهةةياء دا ة ي ةةياج ايمبنةةج -االةةةيء اي بضعضةةا ييسةةيئ ايةةتحك ايمعمياضةةا -ايتلةةيث ايبضئة يكضفضةةا معييجتةةه-
استعااض اينظ ياالسييضب ايم تلفا يلتكضنف مع ايمنيخ يايتحك ضه -تحلض بعض نميذج ايعميا ايمتشكلا حسب
ايمد يايعميا ايحدضلا بضئضيً.
ايمنيخ ندضمي ً يمقدما ع ايمشيك ايمعيصا

()2+3

 CSE 2153خرسانة مسلحة وإنشاءات معدنية

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب بيسس تصمض ايمنشأت اي اسينضا يايمعدنضا .يضتعاض ايمقاا إيج :
أيالً :تحلض ة يتصةةمض ايق يعةةيت يتيزضةةع االحمةةي يتفيصةةض تسةةلضح ايكمةةاات يايبال ةةيت ايمصةةمتا ياالعمةةد
يايسالي – تصمض اال ياات ايمحدد اسةتيتضكضي -ايبال ةيت ذات االعصةيب يايبليكةيت -شةبكا ايكمةاات-
ايبال يت ايمس حا -يصالت اييحدات االنشيئضا سيبقا ايصب.
لينضيً :اينظ االنشيئضا يلمنشآت ايمعدنضا -االحمي ايتصمضمضا -تصمض االعةيء يقيو محياضا اي عز انحنةيء اي
ن ة  -تصةةمض اييصةةالت ايمابي ةةا يايملحيمةةا -ايتفيصةةض االنشةةيئضا يلجمييينةةيت يايهضيك ة ايمعدنضةةا-
تفيصض اييصالت ايمبين ايصلبا -نياح ايمنشآت ايفااغضا يسغااض ايم تلفا.
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()6+2

 ARE2207تصميم معماري ( )2ب

ضهدف ايمقاا ايج تيجضه اي ييب يت يضا نداته علةج ت بضةق ايمةنهج ايعلمة البةداح حلةي يتصةمضميت مبتكةا
تف بيال حتضيجيت اييظضفضا يايفااغضام ال تحلض ايبانيمج يتحلض ايمينةع ي ةار ايبةدائ يتقضضمهةي يا تضةيا
ايبةةدض االمل ة يت ةةيضا ايحلةةي .يضتعاض ايمقةةاا يعم ة تصةةمضميت يتكيضنةةيت معمياضةةا يابةةداح حلةةي مبتكةةا
يمشةةايعيت معمياضةةا ضةةت ايتاكضةةز ضهةةي علةةج اينيحضةةا ايفااغضةةا ياالنشةةيئضا ينمةةيذج م ة ايمبةةين متعةةدد ايكت ة
يايتاكضبيت.

()4+2

 ARE 2208إنشاء معماري والمواد ( )2ب

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييةب بةي ااج اياسةيميت ايتنفضذضةا يلمشةايعيت ايمعمياضةا مة مسةين يياجهةيت
ين يعيت يتفيصض معمياضا.يضتعاض ايمقاا ايريستكمي دااسا تفيصض اينجيا يدااسا االعمةي ايمعدنضةا –
اينهةي ايةدا ل (ايبضةةيض يايقيا ضةع ياالسةقف ايدا لضةةا ايمسةتعيا )  -نهةي االاةةةضيت بةييبال يايسةجيد يايفضنضة
يايبياكضةةه -ايحاكةةا ايااسةةضا ة ايمبةةين ايسةةالي يايمصةةيعد ايةةخ ) -دااسةةا ةةاق ايتعبضةةا بيياسةةيميت ايمي قةةا
ياسةةت ااج ايشةةبكا ايميدضييضةةا -دااسةةا االس ة ح االنشةةيئضا ايفعييةةا ( االس ة ح ايمسةةتيضا ق ايصةةد يت ايقشةةاضا
يايمنحنضا ).

()1+3

 ARE2209تاريخ ونظريات العمارة ( )2ب

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب بت يا ايفكا ايذو شك ايعميا حتج نهيضا عصا اينهةا .يضتعاض ايمقةاا
ايةةج دا اسةةا تحلضلضةةا مقيانةةا يعمةةيا ايحقةةب ايتياض ضةةا منةةذ عمةةيا ايعصةةيا اييسةة ج ( ايقةةي )  -اي ةةااز
ايايبي -اي از ايقيمضا ايايبي –عميا عصا اينهةا.
ايايمينس

 ARE 2212الحاسب اآللي في العمارة ()2
()2+2
ضهدف ايمقاا إيج تعاضف اي ييب بةأ منهجضةيت ايتصةمض ايمعمةياو بياسة ا ايحيسةب اآلية يت ةيضا
ندااته يلتعيم مع ذ االنظما .يتتعاض ايميد ايج مشكالت ايميةع م ال نظاضيت يمنهجضيت ايتييضةف
ايتصةةةمضم ايمضكةةةينضك  Automatic Spatial Synthesisايتةةة تشةةةم منهجضةةةيت ينمةةةيذج ايتحسةةةض
 Improvement Methodologyيمنهجضةةيت ينمةةيذج ايبنةةيء  -Constructive Methodologyاسةةت دا
باامج اياس ايمعمياو االبعيد ايلاللضا  3Dيب يصا االيتيكيد يايتداضب علضهي .كذي ضعاض ايمقةاا إيةج
دااسةةا تفصةةضلضا ي ةةاق جمةةع ي تحلض ة ايبضينةةيت م ة ةةال  :دااسةةيت مالحظةةا ي تسةةجض صةةيئ اينشةةي ي
ايعالنيت ي ايمكي ج ايعميا – كضفضا تبيضب ي تسجض ي تصنضف لة تحلضة ةذ ايبضينةيت بياسة ا ايحيسةب –
مقدما ج نياعد ايبضينيت كأحد ت بضقيت ايحيسب.
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()1+3

 ARE2213تنسيق مواقـع

ضهدف ايمقاا إيج تعاضةف اي ييةب بأسةس تصةمض يتنسةضق ايميانةع يتكيملهةي مةع ايتصةمض ايمعمةياو بمةي ضحقةق
ا ة است دا يلمينع يايحفةيظ علةج ايبضئةا اي بضعضةا ياالسةتفيد منهةي .يضتعةاض ايمقةاا يدااسةا ا مضةا تنسةضق
ايمينع يايحفيظ علج ايبضئا اي بضعضا ايتعاف علج ايبضئيت ايم تلفا -ايتعاف علج اينميذج ايم تلفا ي اق تعيمة
م تلف ايحةياات مع ايحدائق يايفااغيت ايعماانضا اي ياجضا  -دااسا ايتشةكضالت اي بضعضةا يةالاض -عنصةا
ايمضةةي يديا ة ايتنسةةضق -ايتعةةاف علةةج ايعنيصةةا اي بضعضةةا اينبيتضةةا ياسةةت داميتهي ايم تلفةةا -دااسةةا ممةةاات
ايحاكا ي اق ايتبلض يت ياياصف -أسس تشكض ايفااغةيت اي ياجضةـا – دااسةا ايعملضةا ايتصةمضمضا ايمتكيملةا
النتيج مشايح تنسضق ايميانع .-يضت تداضب اي ييب علج إعداد تنضسق كيم يمينـع.

()1+3

 ARE 2214التركيبات الصحية

ضهةةدف ايمقةةاا إيةةج تعاضةةف اي ييةةب بيألعمةةي ايصةةحضا ة ايمبةةين  .يضتعةةاض ايمقةةاا إيةةج ايماا ةةق ايصةةحضا
بييمبين ياالجهز يتاكضبيتهي يايملحقيت بةييماا ق ايصةحضا -االعتبةياات ايتصةمضمضا ة أعمةي ايتىذضةا بييمضةي
يلمبين  -أعمي ايمضي ايسي نا  -االعتبياات ايتصمضما أعمي ايصاف بييمبين  -اينظ ايمتبعةا ة ايصةاف
ايصح  -أعمي ايمنشآت اي يصا ( حميميت ايسبيحا  ،ايمىيس  ،ايم يبخ) ايصاف ايصح يلم لفيت ايسيئلا-
ايت ل م ايم لفيت ايصلبا -أعمي مكي حا ايحاضق ايمبين .

قســـــم الهندسة المعمارية
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسي األول
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()6+2

 ARE3115التصميم المعماري ( )3أ

ضهدف ايمقاا ايج تيجض ه اي ييب يت يضا نداته علةج ت بضةق ايمةنهج ايعلمة البةداح حلةي يتصةمضميت مبتكةا
تف بيالحتضيجيت اييظضفضا يايفااغضا م ةال تحلضة ايبانةيمج ايمعمةياو يتحلضة ايمينةع  .يضتعةاض ايمقةاا
يعم ة تصةةمضميت يتكيضنةةيت معمياضةةا يابةةداح حلةةي مبتكةةا يمشةةايعيت معمياضةةا ذات بضعةةا ماكبةةا تحةةيو
مجميعا م االحتضيجيت اييظضفضا ينيعضيت م تلفا م ايحاكا ايدا لضا مع ايتاكضز علج ايتكيمة بةض اييظضفةا
يايحاكا.

()4+2

 ARE 3116تصميمات تنفيذية وطرق البناء أ

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييةب ب ةاق ايبنةيء يتداضبةه علةج اعةداد مجميعةا كيملةا مة ايتصةمضميت ايتنفضذضةا
ايصييحا يلتنفضذ علج اي بضعا يمشايح مع ج .يضتةم ايمقاا ايبحيا ايياسعا االنشيء يايتشضضد -مياد ايبنيء
ايم تلفةةا يايتفيصةةض ايمعمياضةةا -ايتكسةةضيت -ايحةةيائ ايسةةتيئاضا ينهةةي ايهضك ة االنشةةيئ  -مةةياد نهةةي ايسةةالي –
ايتحةضا إلعداد مجميعا اسيميت كيملا يتنفضذ مشايح معمياو -اياسةيميت ايمعمياضةا يايتفيصةض  ،ايعنيصةا
االنشيئضاي االعمي ايصحضا يايتىذضا بييمضي يايتاكضبيت ايفنضا.

()1+3

 ARE3117تاريخ ونظريات العمارة ( )3أ

ضهدف ايمقاا ايج ايتعاضف بيإل يا ايفكاو يايفلسف يلعميا االسالمضا يعاض ايت ةيا ايفنة يايقةض ايجمييضةا
علج ما ايعصيا .كمي ضهدف ايج تعاضف اي ييةب علةج أ ة األسةس ينظاضةيت ايفكةا ايمعمةياو ةال ايقةانض
ايتيسع عشا يايعشاض  .يضتةم ايمقاا ايمالاات اي بضعضا يايلقي ضا ياالمكينضيت االنشيئضا يإنعكيس ذي علج
ايعميا ة ايعصةيا االسةالمضا ة ايعصة ا االمةيو يايعبيسة يايفةي م ياالضةيب يايمملةيك يايعلمةين ة
مصا يايدي ايعابضا ياالنديس يايشةاق االنصةج -دااسةا مضدانضةا المللةا م تلفةا مة انةياح ايمبةين (مسةيجد-
يكةةيالت-مةةدااس-حميمةةيت) .يضتعةةاض ايمقةةاا ايةةج االتجي ةةيت ايفكاضةةا يعمةةيا ايقةةا ايتيسةةع عشةةا – ايفكةةا
بداضيت عميا ايقا ايعشاض  -ايعميا اييظضفضا يمدااسهي ايم تلفا -ايعميا ايعةةيضا -اتجةي ايفة
اييظضف
ايجدضةد – ايعمةيا ايدييضةا -عمةيا مةي بةض ايحةابض – ماحلةا ايتقةد ايتكنييةيج بعةد ايحةاب ايعييمضةا ايلينضةا-
ايماحلا االنسينضا ياتجي يت مي بعد ايحدالا ايف يايعميا -ايماحلا ايتكنيييجضا ياالتجي يت ايمستقبلضا.

()2+3

 ARE 3118تخطيط عمراني

ضهةةدف ايمقةةاا ايةةج ايتعاضةةف بييمةةدا يايدااسةةيت ايت ض ضةةا يلمةةد يايمسةةتيضيت ايم تلفةةا يلت ةةض ايمحل ة
يايعماان ة ياالنلضمةة  .يضتةةةم ايمقةةاا دااسةةا ايعيامةة ايمةةالا علةةج تنمضةةا ايمةةد  -ايدااسةةيت االنلضمضةةا –
ايدااسيت ايبضئضا اي بضعضا -ايدااسيت ايعماانضا ياستعميالت االااة -ايدااسيت ايسكينضا ياالنتصيدضا – االسس
يايمعةدالت ايت ض ضةةا يل ةدميت – دااسةةا مبدئضةا ي ةةيات إعةداد ايم ة ايهضكلة يايم ة ايعةي يلمدضنةةا –
يايتداضب علج مشايح م اييانع .ضت ضه ت بضق مي سبق دااسته نظاضيً.
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()1+3

 ARE 3119تنمية مجتمعات ريفية

ضهدف ايمقاا إيج تعاضف اي ييب بمدا تنمضا ايمجتمعيت ايعماانضا م ال ايتاكضز علج ايقاضا ايمصاضا.
يضشم ايمقاا ت يا ديا ايقاضا ايمصاضا انتصيدضي ً ياجتميعضي ً يعماانضي ً – اييةع ايحييج يايمالمح يايليابت
يايمتىضاات – أسليب ايتنمضا كمةمي انتصيدو عماانج – تنمضا ايقاضا م ال االتجي يت االنتصيدضا
ياالجتميعضا ايعماانضا – اتجي يت نمي ايقاضا يتيسعيتهي – ايمسك اياضفج يتنمضته  .كمي ضشم ايمقاا دااسا
أمللا ينميذج محلضا يلقاو ايمصاضا يإجااء دااسيت ج ت ض يتصمض ايمجتمعيت اياضفضا  .يإعداد
يت ااشيدضا إلعيد ت ض هي يح مشيكلهي ايعماانضا ياالجتميعضا ياالنتصيدضا يإمداد ي بييبنضا األسيسضا
م
.

()1+3

 ARE 3120منهج علمي وبحوث العمليات

ضهد ف ايمقةاا إيةج ايتعةاف علةج ايمةد ايعلمة يلتصةمض ايمعمةياو يمنهجضةيت ايتصةمض ايم تلفةا .يتتعةاض
ايميد إيج بنضا ايعملضا ايتصمضمضا – إعداد اينميذج ايتصمضمضا -ايمةنهج ايعلمة ايتقلضةدو يت بضقيتةه يديا بحةيث
ايعملضيت نمذجا ايعملضا ايتصمضمضا -ايمنهج ايعلم ايحدضث يت بضقيته – ديا أنظما ايحيسةب اآلية  -ايةذكيء
اينميذج ايتصةمضمضا ايمت ةيا  -ايمةنهج ايمتكيمة يلعملضةا ايتصةمضمضا مة ةال تحلضة مكينةيت
االص نيع
ايمشايعيت ايمعمياضا – ت يضا صضيغا بدائ ايحلي يايمعيضضا ايتقضضمضا يا تضيا ايبدائ ايمللج.

قســـــم الهندسة المعمارية
الفرقة الثالثة
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()6+2

 ARE 3215التصميم المعماري ( )3ب

ضهدف ايمقاا ايج تيجضه اي ييب يت يضا نداته علةج ت بضةق ايمةنهج ايعلمة البةداح حلةي يتصةمضميت مبتكةا
تف بيالحتضيجيت اييظضفضا يايفااغضا م ال تحلض ايبانيمج ايمعمياو يتحلض ايمينع .
يضتعةةاض ايمقةةاا يعم ة تصةةمضميت يتكيضنةةيت معمياضةةا يابةةداح حلةةي مبتكةةا يمشةةايعيت معمياضةةا تتنةةيي
مشكالت تصمضمضا ذات بضعا ماكبا ضت ضهي ايتاكضز علج عالنا ايمبين بييفااغيت اي ياجضا ياعمةي ايمينةع
ايعةةةي  ،يايعالنةةةيت االنتفيعضةةةا ي مت لبيتهةةةي ايفااغضةةةا  ،كمةةةي ضةةةت تنةةةيي تصةةةمض منشةةةآت ذات ايبحةةةيا ايياسةةةعا
يايتى ضيت االنشيئضا ايمتقدما.

()4+2

 ARE3216تصميمات تنفيذية وطرق البناء ب

ضهدف ايمقاا ايج دااسا تفيصةض ت ةيضا ايمشةايح االبتةدائ ايةج مشةايح تقنة متكيمة مةع عملضةيت ايحصةا
ايالزما يعم جداي ايفتحيت يايتش ضبيت  .يضتةم ايمقاا تفيصةض اعمةي ايتاكضبةيت االنشةيئضا يايمضكينضكضةا
يايتابا -دااسا ي اق تى ضا يانشيء ايبحةيا ايكبضةا بمةياد انشةيء م تلفةا – دااسةا عالنتهةي بييتفيصةض ايليبتةا
يايمتحاكا ياالسقف ايمستعيا يايقيا ضع يايفياص ايليبتةا يايمتحاكةا ييسةيئ االتصةي ايااسةضا ياال قضةا -
مياد ايبنيء ايم تلفا يايتفيصض ايمعمياضا -ايتكسضيت -ايحيائ ايستيئاضا ينهي ايهضك االنشيئ  -دااسيت يصا
يعنصا ايسالي بينياعهي ايم تلفا بينياح مياد م تلفا يبتصمضميت متعدد – ايق يعيت ايمعدنضا -تصةمض نمةيذج
ايفتحيت -ياص ايتمدد يايهبي –ايتفيصض ايمعمياضا ايعنيصا االنشةيئضا ي االعمةي ايصةحضا يايتىذضةا بييمضةي
يايتاكضبةةيت ايفنضةةا  -تفيصةةض اعمةةي اينجةةيا يايفتحةةيت يايعنيصةةا ايمكملةةا  -تفيصةةض اعمةةي تنسةةضق ايميانةةع
يلفااغيت اي ياجضا-حصا االعمي يإعداد جداي ايتش ضبيت يالاةضيت يايحيائ ياالسقف يجداي ايفتحيت-
ايتحةضا إلعداد مجميعا اسيميت كيملا يتنفضذ مشايح معمياو بيست دا ايحيسب اآلي (مقدما) .

()2+3

 ARE3121التصميم العمراني ()1

مجي ايبضئا اي بضعضةا يايبضئةا ايمبنضةا.يتعاضف اي ييةب
ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب بييتصمض ايعماان
بييعالنا بض ايتصمض ايعماان يايعلي ايت ض ضا يايمعمياضا .يضتعاض ايمقاا ينظاضيت ايتصمض ايعماان –
عنيصةةا يمكينةةيت ايتصةةمض ايعماانة  -ايجيانةةب االجتميعضةةا ياالنتصةةيدضا -ايتشةةكض ايفااغة يلمدضنةةا ي يبعهةةي
يعنيصةةا ي يكضفضةةا ادااكهةةي -محةةددات ايتشةةكض ياسةةس ايتصةةمض ايعماان ة ياسةةتعميالت االااة ة م ة حضةةث
ايفااغيت يانياعهي يمقيضضسهي -ايعنيصا يمكينيت ايبضئا ايعماانضا -ايفااغيت ايمد ايقدضما يايتعيمة معهةي-
 -ايةياب ايالزما يعم ايتصمض ايعماان .

()1+3

 ARE 3222اإلسكان ()1

ضهدف ايمقاا ايةج تعاضةف اي ييةب بمشةكلا االسةكي يمظي ا ةي ياسةبيبهي يايحلةي ايم تلفةا يلقةةيء علضهةي مة
ال ايتعاضف علج انش ا ايتنمضا ايعماانضا يايبضئا ايسكنضا يتصمض يت ض ايميانع ايسكنضا .يضتةم ايمقاا
دااسا مشكلا اإلسكي ياسبيبهي يمظي ا ةي -ايحلةي ايتقلضدضةا يايحلةي غضةا ايتقلضدضةا كييمسةك اينةيا يايميانةع
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ياي دميت ياإلسكي بييجهيد ايذاتضا يايمشياكا ايشعبضا –اإلسكي ايعشيائ  -ايت ض ايعي يلمنةي ق ايسةكنضا -
كا ايمجييا ايسكنضا  -اي دميت ايعيما يمعدالتهي -ايمعيضضا ايتصمضمضا يلمجييا ايسكنضا -ايمت لبيت األسيسضا
ا تضيا ايميانع ايسةكنضا يتحلضلهةي ياإلعةداد يلعملضةا ايت ض ضةا -أنةياح ايمبةين ياييحةدات ايسةكنضا يايعيامة
ايمالا علج تصمضمهي  -ايكلي يت ايم تلفا يتألضا ي علج ت ةض ايمجةييا ايسةكنضا  -أسةس تصةمض يت ةض
يت ايميانع ايسكنضا ( ايت ض ايحا يتقسضميت األااة ) -ايشةيااح
اإلسكي من فض ايتكييضف -أنياح م
يايحاكةا دا ة ايمجةييا ايسةةكنضا يايشةبكيت ايت ض ضةةا  -االاتقةةيء بييبضئةا يايتجدضةةد ياإلحةال ياإلزايةةا ايكلضةةا
يايجزئضا .كمي ضتةم ايمقاا علج ت بضق عمل علج تصمض إعيد ت ض من قا سكنضا.

()1+3

 ARE 3223التركيبات الفنية
ايمبين .

ضهدف ايمقاا ايج دااسا ايتاكضبيت ايصيتضا ي االةيء ينظ تكضضف ايهياء
يضتةم ايمقاا علج -:
أيالً-:دااسةةا ايصةةيت ي ياصةةه اي بضعضةةا -أسةةييضب ايقضةةيس -انعكةةيس ايصةةيت يانكسةةيا  -االمتصةةي يعةةز
ايةيةيء -دااسةا سةليكضيت ايصةيت دا ة ايفااغةيت -أسةييضب تصةمض ايفااغةيت ايمعمياضةا ايم تلفةا
يلمعييجا ايصيتضا -مياد يأسييضب معييجا االس ح دا ايفااغيت.
لينضيً-:دااسا ايةيء م حضث االةةيء اي بضعضةا -االةةيء ايصةنيعضا – حسةيب االةةيء  -نةي ايكفةيء  -أنةياح
مصيدا ايكهابيء -األجهةز ايكهابيئضةا ايمسةت دما ة االةةيء –تيزضةع االةةيء يا تضةيا أميكنهةي ة
ايفااغيت ايم تلفا.
لييلةيً -:أعمةةي ايةةتحك ايصةةنيع ة ايبضئةةا ايحاااضةةا -مفهةةي تكضضةةف ايهةةياء -ايااحةةا ايحاااضةةا -أحمةةي ايتباضةةد
يايتس ض  -ايتهيضا ايصنيعضا ايمبةين  -اسيسةضيت نظة ايةتحك ينظة تكضضةف ايهةياء يانتصةيدضيت كة
نظةةي  -مالءمةةا ايةةنظ يلحلةةي ايمعمياضةةا ياالحتضيجةةيت ايفااغضةةا -تيزضةةع ايم ةةياج يمجةةياو ايهةةياء
نظ تكضضف ايهياء ايماكزو يايتكيم مع بين اينظ بييمبنج.
ياشتاا يتهي -ايفكا ايتصمضم

()1+2

 CSE 3254األساسات

ضهدف ايمقاا ايج ايتعاضف ب يا يمضكينضكي ايتابا يا تضيا يتصمض االسيسيت  .يضتعةاض ايمقةاا يل ةيا
االسيسةةضا يلتابةةا -تصةةنضف ايتابةةا يانتقةةي االجهةةيدات ةةال ايتابةةا -انةةةىي ايتابةةا -نظاضةةا ايتةةدعض  -ايةةةى
ايجينب يلتابا -تصمض ايقياعد ايةحلا -االسيسيت اي يزينضا -ايحيائ ايسيند  -جسيت ايتابا بةييمينع -ا تضةيا
نيح االسيس ايمنيسب انيح ايتابا يجهد ايتابا.

قســـــم الهندسة المعمارية
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي األول

()6+2

 ARE 4124التصميم المعماري ()4

ضهدف ايمقاا إيج تداضب اي ييب علج ايقضي بمشايعيت معمياضا ذات بضعا ماكبةا متعةدد ايكتة ياييظةيئف
ةةي ايحاكةةا
يايعنيصةةا ايمعمياضةةا تحقةةق ايتةةاا ب يايتنيسةةق بةةض ايمشةةايح يايمينةةع ،يتداضبةةه علةةج ح ة
اي ياجضا اآليضا يغضا اآليضا يلمينع بحضث تتمشج مع االحتضيجيت ايمحلضا .يضشم ايمشايح نيعضيت م تلفا م
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ايمبين ايسةكنضا االدااضةا ايتجياضةا ايماكبةا يمبةين اي ةدميت مةع ايتاكضةز علةج دااسةا اسةييضب ت ةض ايمينةع
يايتصمض ايعماان يلمبين يايفااغيت ايبضئضا يايمفتيحا يتنسضق ايميانع يايمماات يامةيك انتظةيا ايسةضياات-
عم تالئ بض تصمض ايمشايعيت ينيانض ايبنيء يايعماا يتشاضعيت ايمبين ايمعمةي بهةي -يضقةي ايمشةايح
علج بضينيت يمعليمةيت يانعضةا مة اييانةع ايكمة ياينةيع ايمحلة  -عمة ايدااسةيت ايالزمةا إلعةداد ايبانةيمج
ايتصمضم يتحلض ايمينع ايفعل اييانع  ،يعم بدائ تصمضمضا يه يا تضيا أنسب ايحلي .

()4+2

 ARE 4125تصميمات تنفيذية وكميات ومواصفات

ضهدف ايمقاا ايج ايتداضب علج إعداد تصمضميت ياياسيميت ايتنفضذضا ايمتكيملا يلمشايعيت ايتقنضا مع ايتداضب
علج إعداد مستندات ايتنفضذ ايمصيحبا يايمكملا يهي .يضتةم ايمقاا إعداد اسيميت ايتفيصض ايكيملةا يم تلةف
االعمي ايمعمياضا يايصحضا يايكهابيئضا -دااسا م تلةف ايتفيصةض ايمعمياضةا ( ايتكسةضيتق ايحةيائ ايسةتيئاضا
ينهةةي ايهضك ة االنشةةيئ ق ايسةةالي ق ايق يعةةيت ايمعدنضةةاق تصةةمض نمةةيذج ايفتحةةيت( ياص ة ايتمةةدد يايهبةةي –
ايتفيصض ايمعمياضا ايعنيصا االنشيئضا ي االعمي ايصةحضا يايتىذضةا بييمضةي يايتاكضبةيت ايفنضةا -حصةا االعمةي
يإعةةداد جةةةداي ايتشةةة ضبيت يجةةداي ايفتحةةةيت -كمةةةي ضتةةةم ايمقةةةاا اعةةةداد ايمسةةتندات ايمصةةةيحبا يايمكملةةةا
يلاسةةيميت ايتنفضذضةةا ياي يصةةا بشةةار بنةةيد االعمةةي يتيصةةضفهي يحصةةا كمضيتهةةي -ايشةةاي ايعيمةةا ياي يصةةا
بمستندات ايعملضا -اق حصا ايكمضيت يم تلف ايبنيد ي اق ايقضيس ايمتبعا يحسيب ايكمضيت -اق ايمحيسبا
يمياصفيت بنةيد االعمةي  -االصةي ايهندسةضا ايياجبةا ة ايتنفضةذ -ةاق اسةتال االعمةي ايمنفةذ  -مةع تةداضب
اي ييب علج اعداد ايمياصةفيت يحسةيب ايكمضةيت يمشةايح تنفضذو.ايتحةةضا إلعةداد مجميعةا اسةيميت كيملةا
يتنفضذ مشايح معمياو بيست دا ايحيسب اآلي .

()1+3

 ARE 4126تاريخ ونظريات العمارة ()4

ضهدف ايمقاا إيج ايتعاف علج أ تيجهيت ايعميا ايمعيصا ياياد ي .يتتعاض ايميد إيج ايعيام ايمالا
علج ايتيجهيت ايحدضلا ايتصمض ايمعمياو -ت يا ايفكا ايمعمياو بعد تةا ايةاياد ة اينصةف ايلةين مة
ايقا ايعشاض -ماحلا مي بعد ايعميا ايدييضا -ايماحلا ايتكنيييجضا ايمستقبلضا ايضيبي يانجلتاا ( ايمضتةيبييز
ياالاشةضجاا ) -صةيئ االتجي ةيت ايمعمياضةةا ايمعيصةا يتةألضا ذية علةةج ايعمةيا ايمحلضةا سةلبي ً يإضجيبةي ً –
مفةةي ض ايعمةةيا ايتاالضةةا ايمحلضةةا يتألضا ةةي علةةج ايعمةةيا ايمحلضةةا ايمعيصةةا -مفهةةي ايمحلضةةا يايعييمةةا يمفهةةي
االصةةييا يايمعيصةةا – مفهةةي يىةةا ايتشةةكض – االتجةةي اينحت ة  -االتجةةي نحةةي ايتفكضكضةةا -ايتيجهةةيت ايمسةةتقبلضا
يلعميا بييدي اينيمضا.

()1+3

 ARE 4127تخطيط مدن

ضهةةدف ايمقااايةةج تعاضةةف اي ييةةب بنظاضةةيت ت ةةض ايمةةد م ة بعةةد عصةةا ايلةةيا ايصةةنيعضا يظهةةيا ايمةةد
ايصنيع ضا ياالحتضيج إيج بذ جهيد اياد ايت ض يايمصةلحض نحةي إصةالر ايمةد ييةةع اينظاضةيت ايحدضلةا
يلتعيم معهي .يضشم ايمنهج ايعيام ايتة أدت إيةج االحتضةيج إلصةالر يتحسةض ايمةد بعةد ايلةيا ايصةنيعضا-
ايقا ايتيسع عشةا -ت ةيا نظاضةيت ايت ةض  -ايمدضنةا
ايعيام ايمالا علج ت ض يتكيض ايمدضنا-ايمد
اينميذجضا-ايمدضنا ايشاض ضا-ايحدائقضا -مةد ايةةياح -ايمدضنةا ايصةنيعضا -مدضنةا ايىةد ايمدضنةا ايممتةد –نظاضةا
ايتةةيعف ايهندسة – دااسةةا ايفكةةا ايت ض ة  .دااسةةا كةةا ت ةةض ايمجةةييا ايسةةكنضا -ايت ةةض االنلضمة -
يت ايتفصضلضا-شبكيت ايماا ق ايعيما
يت ايعيما-ايم
ايم
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()1+3

 ARE 4128تصميم عمراني ()2

ضهدف ايمقاا ايج تعاضف اي ييب بييتصمض ايعماان يتنمضا ندااته علج ت بضق مدا ايتصمض ايعماان علةج
نميذج م ايمد يايبضئا ايمصاضا .يتتةم ايمةيد إعةداد مشةايح ت بضقة مة اييانةع ضتةةم ت بضةق مةي سةبق
دااسته نظاضي علج ا ضتةح م ايمشةايح ضيكة ايتصةمض ايعماانة بةييمينع -تحلضة ايمينةع -دااسةا االبعةيد
ايبصةةاضا ياالبعةةيد ايلقي ضةةا -ايمتىضةةاات بةةييمينع -ايعنيصةةا ايمةةالا  -تةةيلضا اي بضعةةا علةةج ايتصةةمض م ة اينيحضةةا
االجتميعضا يايبصاضا -تصمض ايميانع ايحةاضا -دااسا مفادات يعنيصا ايتصةمض  -تصةمض يتشةكض ايميانةع
بعنيصا ي ايمبنضا ياي بضعضا.

()1+3

 ARE 4129اإلسكان ()2

ضهدف ايمقاا إيج تداضب اي ييب علج تصمض مشايعيت اإلسكي ايمتكيملا يايتعاضف بمنةي ج ت ةض
يتصةمض ميانةع اإلسةكي  .يضتةةم ايمقةةاا داسةا اينيعضةيت ايم تلفةا مة ايمبةين ايسةكنضا ياي ةدميت يشةةبكيت
اي اق ايدا لضا ياي ياجضا -ايفااغيت يتنسضق ايمينع -كمي ضتةم ايمقاا تحلض ميانع االسكي -ايتداضب علةج
إجااء ايمبيحث ايم تلفا ايالزما يلتصمض  -عم مضزانضا الستعميالت االاض بييمينع  -ت ض شةبكا ايشةيااح
ايدا لضةةا ياي ياجضةةا -تقسةةض ايبليكةةيت ايسةةكنضا -دااسةةا ايكلي ةةيت ايم تلفةةا -تةةداج ةةيات ياجةةااءات تنمضةةا
ايمنةةي ق ايسةةكنضا -دااسةةا ايتينعةةيت ايمسةةتقبلضا يالمتةةدادات -ايتةةداضب علةةج إظهةةيا ايفكةةا األسيسةةضا ياينهيئضةةا
يلمشايح م ال اياسيميت ايالزما يايتقياضا ايمصيحبا يلمشايح.
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قســـــم الهندسة المعمارية
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي الثاني

 ARE 4230إدارة المشروعات ودراسات الجدوى االقتصادية
()1+3
ضهدف ايمقاا ايةج ايتعةاف يدااسةا إداا ايمشةايعيت ايمعمياضةا ة مااحلهةي ايمتعةدد يايم تلفةا سةياء ألنةيء
إ عةةداد ايتصةةمضميت االبتدائضةةا يايتنفضذضةةا أي ألنةةيء ايتنفضةةذ .يايتعةةاف علةةج اسيسةةضيت انتصةةيدضيت ايبنةةيء يمفهةةي
دااسةةيت ايجةةديو االنتصةةيدضا يلمشةةياضع ايمعمياضةةا يايعماانضةةا .يتتعةةاض ايمةةيد ايةةج دااسةةا مةةد الداا
ايمشايعيت -اال داف يتداجهي -تيزضع ايمسئييضيت علج اال ااد -شةبكيت ايتتةيبع ايمن قة يسنشة ا – شةبكيت
ايمسةةةيا ايحةةةاج -ايجةةةداي اي ضةةةا ايزمنضةةةا -االسةةةس ايعيمةةةا الداا اعمةةةي ايتنفضةةةذ -بةةةاامج تنفضةةةذ االعمةةةي
(ايعميياقايميادقايمعدات) -ايتميض يايتد قيت اينقدضا يلمشايح .كمي ضتةم ايمقاا يات ات يذ ايقااا -مفي ض
يمعيضضا ايتقضض  -اق تحدضد اال مضا اينسبضا يلمعيضضا -دااسيت عنيصةا ايتكلفةا -ايتقةدضاات -عملضةا ايع ةيءات-
تقضض بدائ استلمياات اأس ايمي  -اق ايتحك ايتميضلضا -إداا يصةضينا ي ةد ايمبةين  -تحلضة ايتكلفةا يايعيئةد
االنتصيدو-ايابحضا-ايعيئد علج االستلميا.

()1+1

 ARE4231تشريعات وقوانين مبانى

ضهةةةدف ايمقةةةاا إيةةةج ايتعاضةةةف بييمسةةةئييضيت ايمهنضةةةا يايقينينضةةةا يلمهنةةةدس ايمعمةةةياو يايمقةةةيي مةةةع ايتعاضةةةف
بييتشاضعيت ايمنظما يلبنيء يايعماا  .يضتةم ايمقاا دااسا ايتشاضعيت ايمعمياضةا ينةيانض يتشةاضعيت ايبنةيء
يايعميا يايعماا – نيني ايت ض ايعماانج – نيانض تحسةض ايبضئةا – مقدمةا ايحقةيق يايياجبةيت – حقةيق
ايملكضةةا  -نةةيانض ايعقةةيد يايتعينةةدات يايممياسةةيت يايمنينصةةيت – االيتزامةةيت يايمسةةئييضيت – يةةيائح ممياسةةا
ايمهنا – اييانض يلضقا ايصلا بمجي ايعماا – ايمسئييضا ايمهنضا يايتعيضةيت .

()12+4

 ARE 4245مشروع التخرج

ضهةةدف ايمقةةاا ايةةج اييصةةي يحلةةي تصةةمضمضا متكيملةةا ذات ابعةةيد معمياضةةا يعماانضةةا بمةةي ضعبةةا عة اتجي ةةيت
يمني ج ايفكا ايتصمضم  .يضشم ايمقاا دااسا تحلضلضا يبدائ م تلفا يلتصمض يليصةي ايةج أنسةبهي – تصةمض
ايفااغةةيت ايمعمياضةةا يايعماانضةةا بمةةي ضحقةةق ايم حةةددات ايتصةةمضمضا ياييظضفضةةا يايبضئضةةا ياالنشةةيئضا ياإلنسةةينضا
يايلقي ضةا -االعةةداد ايكيمة يمشةايح معمةةياو متكيمة ايعنيصةا ضحقةةق حصةةضلا ايمعةياف يايدااسةةيت ايمعمياضةةا
يايتكنيييجضا ياالسكينضا يايعماانضا يسنيات ايدااسا .يضشم ايمشايح عاةي ً تفصضلضي ً مة اسةيميت يتقةياضا
يبانيم ج ي اق تصمض  ،كمي ضشم دااسيت يبحيث ماضد يلح ايمقتار بيإلةةي ا إيةج تةداضب اي ييةب علةج
منينشا مشايعه.

()1+3

 ARE 4232التجديد واالرتقاء الحضري

ضهدف ايمقاا ايج تقدض مدا يمفي ض االاتقيء يايتجدضد ايحةةاو يايتأكضةد علةج مبةدأ االسةتفيد ايقصةيو مة
امكينضةيت ايبضئةةا ايمشةةضد ايقيئمةةا يميااد ةةي ايبشةةاضا يايعماانضةةا.يايتعاضف بتجةةياب ايتحسةةض ياالاتقةةيء ايمحلضةةا
يايعييمضا .يضتةم ايمقاا دااسا ايتجياب ايمحلضا يايعييمضا مجي االاتقيء يايتجدضد ايحةاو – يتقضضمهي-
يتحلض ة ايعمةةاا بييمةةد ايقيئمةةا -مشةةيك ايعمةةاا ايقيئمةةا  -أسةةبيب ايتةةد يا يايتةةداع يظةةيا ا  -ايجيانةةب
االجتميعضا ياالنتصيدضا -حيالت ايمني ق ايعماانضا -اييسيئ يايتقنضةيت يمعييجتهةي -عملضةيت ايتجدضةد ياالاتقةيء-
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صيصةةضا عملضةةيت ايتحسةةض ايعماانةة  -ايتنمضةةا يايت ةةيضا -إعةةيد ايتأ ضةة  -ايتحسةةض ياالاتقةةيء -ايمحي ظةةا
يايصضينا -كمي ضشم ايمنهج تداضب اي ييب علج عم دااسيت ت بضقضا يت ض هي ايتفصضل .

()1+3

 ARE 4233الحفاظ الحضري والبيئي

ايمني ق ذات ايقضما ايحةياضا
ايعماا
ضهدف ايمقاا ايج ايتعاضف بمفي ض ايحفيظ يايصضينا يايتحك
ايمةةد مةةع ايتاكضةةز علةةج مفةةي ض يمهةةياات ايتصةةمض يايت ةةض ايمتكيم ة مةةع ايمحةةض ايعماان ة ياالجتمةةيع
يايلقي بيإلةي ا إيج تقدض مفهي ايحفيظ علج ايبضئا اي بضعضا يايتعاف علج أدياتهي يتقنضيتهي .يضشم ايمقةاا:
أوال :مفي ض ايتجدضةد ياالاتقةيء – أسةس ايصةضينا يايمحي ظةا -مفةي ض االتةزا ياالسةتماااضا ة ايبضئةا ايمبنضةا
(ايمشةضد ) – ايمفةةي ض ايم تلفةةا يلقضمةةا -مسةةح يتسةةجض يتحلضة اين ينةةيت ذات ايقضمةةا ايحةةةياضا -نةةيائ ايمبةةين
يايمني ق ذات ايقضما يمعيضضا تصنضفهي -ايمني ق ذات ايقضما اي يصا -سضيسيت ايحفيظ-اشتاا يت ايتنمضا-اي يبع
ايعماا ( ايليائحق االشتاا يتق ايدالئ االستاشيدضا) ايدااسيت ايق يعضا يعملضيت
ايعماان -أسييضب ايتحك
ايتنمضا ( ايسكينضاق االنتصيدضاق ايلقي ضا)إشةكييضا ايتةااث -انتصةيدضيت منةي ج ايحفةيظ -ايمشةياكا ايشةعبضا .ثانيرا:
ةيت ايمتكيملةا يلحفةيظ ايبضئة  -دااسةيت ايتةألضا علةج
ايحفيظ ايبضئ يضشةم ايةنظ ايبضئضةا ياألضكيييجضةا -ايم
ايبضئةا -اين ينةةيت ايتياض ضةةا -ايمحمضةيت اي بضعضةةا يكضفضةةا تعيمة ايعمةةاا معهةةي -سضيسةيت يأسةةس ايحفةةيظ ايبضئة
يمستيضيتهي-ايقيانض ياالشتاا يت ايمتعلقا بييحفيظ .كمي ضشم ايمنهج إجااء دااسيت حييا يت بضقيت مضدانضا.

 ARE 4234مناهج االرتقاء والحفاظ وإعادة التأهيل

()-+3

ضهدف ايمقاا إيج ايتعاضف بمفهي االاتقيء بييبضئا ايعماانضا كمد عماان اجتميع انتصيدو يعالج ايمني ق
ايدي اينيمضا .يمفهي إعيد ايتأ ض كأحد معين ايحفةيظ يتفعضة مفةيء اسةت دا ايمبةين ايتاالضةا
ايمتد يا
ياأللاضا يذات ايقضما .يضشم ايمقاا مفهي ايتنمضةا ايعماانضةا  -أسةبيب ايتةد يا ايعماانة – ايتحةةا ايسةاضع
ي ليا ايسةلبضا علةج ايمجتمعةيت -األنةياح ايم تلفةا يلتجمعةيت ايعماانضةا ة حيجةا إيةج ايتنمضةا  -ايتعةاف علةج
تجياب ايعييمضا مجي مشايعيت اإلاتقيء بييبضئا ايعماانضا -دااسا ايتجابا ايمصةاضا ة اإلاتقةيء -مشةكلا
ايعشيائضيت – إضجيبضيت يسلبضيت ايتنمضا بهي -جهيد ايدييا تجي ايعشيائضيت.

()1+2

 ARE 4235إعادة تأهيل المبانى ذات القيمة

ضاكز ايكياس علج ا مضا ايمبينج ذات ايقضمةا يإعةيد اسةت دامهي يتحتةيو ايدااسةا علةج أسةس يتصةنضف ايقةض
ايم تلفةةا يلمبنةةج يمجميعةةا ايمبةةينج – مشةةايح نمةةيذجج – ايعنيصةةا ايتصةةمضمضا ايهيمةةا بةةييمبنج يمت لبيتهةةي –
االعتبياات ايتصمضمضا ج أو تعدض – ايتكلفا ايتقدضاضا – ايتميض يايينت ايعيئد – عما ايمبنج .

()-+3

 ARE 4236تكنولوجيا البناء ونظم اإلنشاء

ضهدف ايمقاا ايج ايتعاضف بيسييضب ايبنيء ايتقلضدضا يايمت يا يت بضقيتهةي يدااسةا تقنضةيت ي ةاق ايتصةنضع ة
ايميانع يايمصينع بيإلةي ا ايج دااسا انتصيدضيت ايت بضق يايتنفضذ يةنظ االنشةيء ايم تلفةا ايتقلضدضةا يايمت ةيا
يايممكنا ياي اق سيبقا ايتصنضع .يضشم ايمنهج ايتعاضف بمفي ض ايتكنيييجضةي ايتقلضدضةا يايمت ةيا  -تكنيييجضةي
ايبنيء ايمينع -اي ةاق ايممكنةا -األالت يايمعةدات -مضكنةا ةاق ايتنفضةذ -تكنيييجضةي سةبق ايتجهضةز -ايمةدا
ياالسيسيت -سبق ايتجهضز ياالنتيج بييجملا -اسس ا تضيا اينظ االنشيئضا -نظ ايبنيء -ايتصنضع يايتنفضذ -ايماينا
ايتصمضمضا -اإلنهيء ب اق بيي اق ايتقلضدضا ي اق سبق ايتصنضع -اينق يايتشيض يايت زض  .كمةي ضقةي اي ييةب
بيجااء دااسيت بحلضا ت بضقضا.

()-+3

 ARE 4237اقتصاديات البناء

ضهةةدف ايمقةةاا ايةةج ايتعةةاف علةةج اسيسةةضيت انتصةةيدضيت ايبنةةيء يمفهةةي دااسةةيت ايجةةديو االنتصةةيدضا يلمشةةياضع
ايمعمياضةةا ياي عماانضةةا .يتتعةةاض ايمةةيد ايةةج االنتصةةيد ايقةةيم يتةةألضا علةةج صةةنيعا عملضةةيت ايبنةةيء -دااسةةيت
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عنيصا ايتكلفا -ايتقدضاات -عملضا ايع يءات -تقضض بدائ استلمياات ااس ايمي  -ايعما االنتصيدو ياالحةال -
ايعملضيت -اق ايتحك ايتميضلضا -إداا يصضينا ي د ايمبين  -تحلض ايتكلفا يايعيئد االنتصيدو-ايابحضةا-ايعيئةد
علج االستلميا -دااسا جديو ايميانع يتقضضمهي -دااسيت ايجديو ايفنضا يايتميضلضا ياالستلمياضا -دااسيت تقضض
النيء يمي بعد ايتنفضذ -است دا ايحيسب اآلي  -دااسا حييا يت بضقيت م اييانع.

()-+3

 ARE 4238الحاسبات اآللية في العمارة

ضهدف ايمقاا ايج ايتعاف علج انظما ايحيسب اآلي ايمت ةيا ة مجةي ايتصةمض ايمعمةياو يب يصةا أنظمةا
اي با ايتصمضمضا .يضحتيو ايمةنهج علةج مقدمةا ألنظمةا اي بةا ايتصةمضمضا – ايحقةيئق ايتصةمضمضا – ايمعا ةا
ايتصمضمضا بأنياعهي  ،ايتفسةضاضا ،يايتاجمةا يايت لضقضةا – أنةياح أنظمةا نقة ايمعا ةا – مكينةيت أنظمةا اي بةا
ايتصمضمضا.

()1+3

 ARE 4239تصميم وتخطيط بيئي

ضهدف ايمقاا ايج دع يبليا مهياات ايتصمض يايت ةض ايبضئة يايتاكضةز علةج اييسةيئ ياالديات يايتقنضةيت
ايمتيحا يدع عملضيت ايتشكض ايمعمياو يايعماان  .يضشم ايمنهج كفيء است دا اي ينا ايعمةيا ايتقلضدضةا-
مفهةةي ايعمةةيا اي ةةةااء-مفةةي ض ايحفةةيظ علةةج اي ينةةا يإعةةيد ايتشةةىض -دااسةةيت اي ينةةا ايشمسةةضا يايمتجةةدد
ايمد  -تكيم االنظما ايمبين  -األنييض ايمني ضا بمصا-
ياست داميتهي يايتجياب ايعييمضا  -ايتليث ايبضئ
ايتصةةمض ايبضئة ايمتكيمة ماشةةاات ايااحةةا ياالحتضيجةةيت اإلنسةةينضا -ايةةنظ األضكيييجضةةا -ايحميضةةا مة ايعيامة
اي بضعضا (ايتصحا -حاكا ايامي -ايشيا ئ-ايسضي )  -ايمدا ايم تلفا يلتعيم مع ايتليث ايجيو يايسة ح -
ايمعةةيضضا يايمةةالاات ايبضئضةةا علةةج ايتشةةكض يتصةةمض ايميانةةع –ايشةةمس يايبضئةةا ايحاااضةةا -احتضيجةةيت االةةةيء
اي بضعضا – ايحميضا م اياضير -مدا اي ينا ايمتجدد  -مستقب ايت بضقيت مصةا يانتصةيدضيت ايت بضةق مةع
ايحلي ايمعمياضا.

()-+3

 ARE 4240النقد المعماري

ضهدف ايمقاا إيج تقدض مفي ض اينقد ايمعمياو يأدياته يأسييضبه ياستعااض نميذج م اتجي ةيت يمةدااس اينقةد
ايمعمياو ينتيجهي يايتعاف علج أ مظي ا ي يدع مهياات ايتقضض االضجيب يايتعبضا عنهي بةييحياا يايتحلضة
ايمائ يايتفسضا ايمكتيب .يضتةم ايمقاا ايمفي ض يايتعياضف-مي ضا اينقةد -ايت ةيا ايتةياض يلنقةد يمذا بةه-
تياضخ اينقد ايمعمياو -مياصةفيت اينينةد ايمعمةياو -أ مضةا اينقةد ايمعمةياو-مسةتيضيت اينقةد ايمعمةياو -ايقةةيضي
ايائضسضا نقد ايعميا -نظاضةيت اينقةد ايمعمةياو -منةي ج اينقةد ايمعمةياو ايكالسةضك يايحةدضث -مةدااس اينقةد
ايمعمياو ( ايتحلض اينفس قاينقد االجتميع قاينقةد ايظةي او ياييجيدوقاينقةد ايشةكل ايبنضيوقاينقةد ايةيظضف ) –
ايمنيخ اينقدو ايعميا ايمعيصا -ايفلسفا ايحدضلا يألا ي اينقد ايفن  -مني ج اينقد ايفن ياالسس ايت ضقي
علضهةةي-ايقةةةيضي اينقدضةةا ايائضسةةضا ة ايعمةةيا ايمعيصةةا  -منينشةةا ينقةةد نمةةيذج م ة ايعمةةيا ايدييضةةا يايمصةةاضا
ايمعيصا يايتياض ضا يايمحلضا.
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()-+3

 ARE 4241العمارة والحضارة والتراث

ضهدف ايمقاا إيج دع يتعمضق لفضا اي ييب ايمعياف يايدااسيت االنسةينضا ياالجتميعضةا يايلقي ضةا يايتأكضةد
علةةج علةةج ميةةةيعيت ايلقي ةةا ايمحلضةةا -يايتةةااث ايمعمةةياو ايعماانة  -ايعمةةيا ايمحلضةةا ياإلنلضمضةةا -يضتةةةم
ايمقةةاا ايتعاضةةف بييمجةةي يايبضئةةا ايلقي ضةةا :ايمالمةةح يايسةةميت -منةةي ج يأسةةس ايتعةةاف علةةج ايمالمةةح -ايمةةنهج
اييصةةف  -ايمةةنهج ايةةيظضف  -ايمةةنهج ايبنضةةيو -ايتفيع ة االجتمةةيع يايبضئةةا ايعماانضةةا -اإلداا يصةةيا ايبضئةةا
ياالنمةةي ايسةةليكضا -ايعمةةيا يايبضئةةا  -ايعمةةيا كتعبضةةا عة ايلقي ةةا  -ايمفةي ض االنسةةينضا يايعملضةةيت ايتصةةمضمضا
(اي صيصضاقايتزاح قاالنتميءقاالحتياء) -ايتعبضا ايلقي ياالنمي ايسليكضا االجتميعضا – ايعميا االنلضمضا علج
ايمستيضيت ايمحل يايقيم يايديي – إنلضمضا ايعميا يايتعبضا ايمعمةياو -عيامة يمحةددات ايتعبضةا االنلضمة
ايمعمياو-ايتااث ايمعمياو ايمصاو -تحلض مفادات يبدائ ايتعيم مع ايتااث-دااسيت ينميذج ت بضقضا.

()-+3

 ARE4242دراسات معمارية وإنسانية

ضهدف ايمقاا إيج تعاضف اي ييب بأ ايعميا ج إحدو ننةيات ايتعبضةا اإلنسةينج مة ةال ايعلةي اإلنسةينضا .
يضتعاض ايمقاا إيج مفهي االحتضيجيت اإلنسةينضا كمةد يلتصةمض ايمعمةياو يايعماانةج – لفضةا تياض ضةا –
مبيد اينظاضيت ج ايعلي اإلنسينضا يعالنتهي بييعميا – عالنا اإلنسي يسليكه بييبضئا ايمحض ا يايبضئا ايمبنضا
– اإلداا ايسليكج اإلنسينج يايلقي ا – االحتضيجيت اإلنسينضا ج م تلف ايمبةينج اينيعضةا ياإلسةكي – ايعملضةا
ايتصمضمضا يأ مضا ماحلا تقضةض مةي بعةد األشةىي – األسةليب ايعلمةج إلجةااء اال تبةياات ايت بضقضةا الستكشةيف
ايعالنيت اإلنسينضا بض اإلنسي يايبضئا ايمحض ا دا لضةي ً ي ياجضةي ً – تةداب اي ييةب علةج إجةااء بحةيث ت بضقضةا
عملضا .

 ARE 4243االتجاهات الفكرية في العمارة المعاصرة

()-+3

ضهدف ايمقاا ايج ايتعاضف بييقض ايجمييضا ايت تتةمنهي ايعميا بيجه عي مع ايتاكضز علج االتجي ةيت ايفكاضةا
تةا مةي بعةد ايلةيا ايصةنيعضا .يضتةةم ايمقةاا مفهةي ايجمةي  -نسةبضا ايجمةي  -مفهةي ايااحةا
ايمعيصا
ايبصةاضا-مبةيد يأسةس يعنيصةا ايتصةمض ايبصةاو -ايقةض ة ايعمة ايمعمةياو-ايقةض ايجمييضةا -ت نىضةا مفةةي ض
ايجمي عبا ايعصيا ( نبذ ع اي از ايمعمياضا ايقدضما) – ايليا ايصنيعضا يايتقد ايتكنيييج يايتحي نحي
تذيق ايجمي ايمعمياو -مبيد يأسس االتجي يت ايمعمياضا ايمعيصا  -اتجةي ايفة ايجدضةد
ايمضكنا -ايتحي
يايعميا ايعةيضا -ايعميا ايدييضا -ماحلةا مةي بةض ايحةابض  -ماحلةا ايتقةد ايعلمة يايتكنييةيج بعةد ايحةاب
ايعييمضا ايلينضا -ايماحلا االنسينضا ياينظا ايجدضد يلجمي  -ايعميا ايبضئضا يااضتهي يلجمي ايمعمياو -اتجي ةيت
ايبدائضا يايشعبضا يايشكلضا ايتياض ضا -عميا مي بعد ايحدالا .كمةي ضشةم ايمقةاا تةداضب اي ييةب علةج االسةتنبي
ايعمل يايت بضق يلمفي ض ايجمييضا م ةال إجةااء بحةيث عملضةا مة اييانةع ايمصةاو يايمحلة يتحلضلةه مة
ال مي ت دااسته ايمقاا.

()-+3

 ARE 4244العمارة الداخلية

ضهةةدف ايمقةةاا اي ةج دااسةةا ايعنيصةةا االسيسةةضا يلتصةةمض ايةةدا ل  .يضتةةةم ايمقةةاا دااسةةا ايحضةةزات ايفااغضةةا
يلمسيك  -عنيصا ايحاكا ياالتصي اال ق -دااسا مياد اينهةي يايتشة ضب ايةدا ل  .يتكةي ايدااسةا مة ةال
يحد بسض ا ت د غاةي ً ياحداً – مسك  ،م ع  ،صييا اجتميعيت  ،مح تجياو...،ايخ -ضقي اي ييةب بتأكضةد
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ش صةةضا اعتبياضةةا يهةةي مة ةةال ايشةةك يايفةةااغ ياييظضفةةا – دااسةةا ايلةةي يتكيضنيتةةه -ايمفهةةي ايعةةي يتكةةيض
ايعنيصا ياالشكي ياعتبياات اي ااز ياالليث يايمجميعيت ايلينضا.
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قســـــم الهندسة المدنية
الفرقة األولى
الفصل الدراسي األول

()2+4

 CSE1101تحليل إنشاءات ( )1أ

أنياح ايمنشةآت ياياكةيئز – اديد األ عةي – االسةتقااا ايمةا – تحلضة ايكمةاات – ياإل ةياات يايجمييينةيت
ايمحدد استيتضكضي ً – ايقيو ايدا لضا

()2+4

 CPW1101مساحة مستوية أ

تصنضف ايعلي ايمسيحضا – يحدات ايقضيس – مقيضضس اياسة – أنةياح اي ةاائ ايمسةيحضا – نضةيس ايمسةي يت –
نضيسيت ايبيصلا – نضيس ايزياضي – نظ اإلحدالضيت – تينضع اينق

()3+4

 CCSE1202خواص واختبار المواد ()1

األحمةةةي ياالجهةةةيدات – ايتشةةةكالت ياالنفعةةةيالت – ايعالنةةةا بةةةض االجهةةةيد ياالنفعةةةي – ميكضنةةةيت اال تبةةةيا –
اال تبياات – ايمياصفيت ايقضيسضا ي ضئيت ايتيحضد ايقضيسج – اياكي – األسمنت – صلب ايتسلضح – ميء اي ل
ياإلةي يت – األ شيب – اي يب – ايجضا – ايجبس – ايبالستض – مياد ايعز

()2+4

 PME1105رياضيات هندسية ( )2أ

ايتفية يايتكيم يلديا ذات أكلةا مة متىضةا – ايتكةيمالت ايمتعةدد – مفكةي تضلةيا – ايمعةيدالت ايتفيةةلضا
ايعيدضا – تحيضال البالس

()2+2

 ARE1191إنشاء معمارى

أسس يمبيد اإلنشيء يايتشضضد ايمعمياو – تحلض ايمبنج علج عنيصةا – ايبنةيء بةيي يب يايحجةا ياي اسةينا
ياي شب يايحدضد – أنياح ايمبينج – اق ايعز – ايتش ضبيت – أعمي اينجيا

()-+2

 CIH11H3المهندس والبيئة

ت يا أنمي يمياد اإلنشيء – ت يا است دا مصيدا ايمضي – ت ةيا يسةيئ اينقة – ت ةيا أعمةي ايماا ةق –
ايعالنا بض ايهندسا يايبضئا – ألا ايحةيا علج ايهندسا – تقلض ليا ايكيااث اي بضعضا
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 CSE1201تحليل إنشاءات ( )1ب
()2+3

ةةي ايتةةألضا ةةج ايمنشةةآت ايمحةةدد إسةةتيتضكضي ً – ةةيا ايق يعةةيت ايمسةةتيضا – االجهةةيدات يايتشةةكالت ةةج
األعةيء ايمحملا محياضي ً – االجهيدات ايعميدضا نتضجا ايقيو ايمحياضا يايعزي ايمزديجا

()3+3

 CPW1201مساحة مستوية ب

ايمسيحيت يتقسض األااةج – حسيب ايمكعبيت يتسيضا األااةج – اق تعضةض ةايق ايمنيسةضب – ايمضزانضةا
ايشبكضا  -ي ايكنتيا – ايتضيدييضت ياييانضا – األاصيد اينينصا – شبكيت ايتاا اسيت

()2+4

 PME1205رياضيات هندسية ( )2ب

ايتحلضة االتجةةي ج – متسلسةةالت ةةياضا – ايمعةةيدالت ايتفيةةةلضا ايجزئضةةا – تحلضة عةةددو – ايبامجةةا اي
يغضا اي ضا

 CIH1201رسم مدنى

ضةةا

()4+2

مص لحيت ياميز اياس ايمدنج – األبعيد يايمقةيضضس – اسة ايمنشةآت ايمعدنضةا ايبسةض ا ييصةالت ايكبةياو
ايمعدنضةةةا – اسةةة ايمنشةةة آت اي اسةةةينضا ( ايق يعةةةيت اي اسةةةينضا يسعمةةةد يايكمةةةاات يايبال ةةةيت ياإل ةةةياات
ياألسيسيت بيإلةي ا إيج تفيصض ايتسلضح – ايمنشآت ايسيند – األعمي ايتاابضا – ن يعيت ايتاح يايمصياف
ياي اق يايسك ايحدضدضا يايسديد اياكيمضا – منشآت اياو – ايكبياو – ايهداااات – ايقنةي ا – ايسةحياات
– ايبداالت – ايباابخ – اعمي ايحميضا ج ايمد يايم اج – ت بضقيت بيست دا باامج ايحيسب ( األيتيكيد )

 EPM / MPE1261هندسة التركيبات والمعدات الكهروميكانيكية

()1+3

تألضاات ايتضيا ايكهابج ج حضيتني – مقدما ع ايديائا ايكهابضا – أجهز نضيس ايتضيا يايجهةد يايقةدا ياي ينةا
ايكهابضا – شبكيت اينق يايتيزضع – ايتيصضالت م ايشبكا ايكهابضةا إيةج دا ة ايمنشةآت ايسةكنضا يايصةنيعضا
يايعيمةةا  ،يايتاكضبةةيت يايمعةةدات ايكهابضةةا دا لهةةي  ،ي ةةاق إةةةيءتهي – ديائةةا ايتس ة ض يايتد ئةةا – ايتباضةةد
يايتكضضف – ايمصيعد – ا ع ايمضي أتيميتضكضي ً – اإلنذاا ةد ايحاضق يايسانا يايىيز  ..ايخ – ديائا اإلشياات
ايةيئضا ايماياضا – نااء اياسيميت ايكهابضا – مقدما ع ايمياصفيت ايفنضةا يسعمةي ايكهابضةا – ايمعةدات
ايمضكينضكضا ج ميانع ايهندسا ايمدنضا ( ايحفا– دق اي يازضق – ايمة يت – صةنيعا اي اسةينا – األينةيف –
ايسقيالت ايمتحاكا – صنيعا األسفلت – اياصف ) – معدالت أداء ايمعدات – أسليب ايتحك – معةدالت نقة
يمنيييا ايمياد – أسييضب صضينا ايمعدات
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()1+2

 CSE1203جيولوجيا هندسية

ايتصنضف ايهندسج يلمعيد يايص يا – ايفيايق ياي ضيت ينظة ايتشةقق – ايةزالز – اي ةاائ ايجضيييجضةا –
اي يا ايهندسضا يلص يا – عيام ايتعاضا يايمشيك ايمتعلقا بهي – ت بضقيت جضي ضزضقضا
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()2+3

 CSE2104تحليل إنشاءات ( )2أ

ج ايق يعيت ايمصةمتا يايمفاغةا – تةد ق ايقة يماكةز ايقة – ايتةياء األعةةيء ايمصةمتا
اجهيدات ايق
يكذي ايمفاغا ذات ايجداا ايسمضكا يايانضقا – االجهيدات ايمشتاكا يايائضسضا – حسيب االزاحيت

 CSE2105تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( )1أ

()2+3

اي ةةيا اي بضعضةةا يايمضكينضكضةةا يل اسةةينا يصةةلب ايتسةةلضح – األنظمةةا اإلنشةةيئضا – ايةةنظ االسةةتيتضكضا يعنيصةةا
ايبال يت – منحنضيت ايعزي يايق ايم لقا – تيزضةع األحمةي – مقدمةا ي ةاق ايتصةمض – اسةت دا ايمبةيد
األييضةةا يتصةةمض ايق يعةةيت اي اسةةينضا ايمسةةلحا ايمعايةةةا يعةةزي إنحنةةيء بيسةةت دا اضقةةا حةةيالت ايحةةديد –
ايتااب بض ايحدضد ياي اسينا – ي ايابي – ي ايتميس – تصمض ايكماات ايمحدد استيتضكضي ً – تفيصض
ج ايكماات
تسلضح ايكماات – إجهيدات ايق

()3+4

 CSE2106خواص واختبار المواد ()2

تكنيييجضةةي اي اسةةينا – ةةيا يا تبةةيا اي اسةةينا اي يزجةةا يايمتصةةلد – األنةةياح ايم تلفةةا مة اي اسةةينا –
تصمض اي ل يت اي اسينضا – اال تبياات غضا ايمتلفا يل اسينا – ةب ايجيد يا ايمةياد ايمعدنضةا تحةت
تألضا ايصةد يايكةال يايزحةف – نظاضةيت االنهضةيا يلمةياد – ايمضكينضكةي ايتجاضبضةا – االنحنةيء ضمةي بعةد حةديد
ايماينا

 CIH2102ميكانيكا الموائع
()2+3
مقدما ع ايميائع يمضكينضكي ايميائةع – ضدايسةتيتضكي ايميائةع – ايةةى ايهضدايسةتيتضكج – اي فةي – ايسةكي
اينسبج يلسيائ ايمتحاكا – كضنميتضكي ايميائع – معيديةا االسةتمااا – مبةيد ايهضةدايدضنيمضكي – معيديةا اي ينةا
يلمةةيئع ايملةةييج يايحقضقةةج – ايسةةاضي ةةج األنيبضةةب – تةةد ق ايميائةةع ايملييضةةا – نضةةيس ايتصةةاف ةةال ايفتحةةيت
بأنياعهةةي – تفاضةةغ اي زانةةيت – كمضةةا ايحاكةةا – ايتةةد ق ايانةةيئقج يايمة ة اب يان ة اضنييةةدز – ايتةةد ق ةةج
ايمياسضا – تصمض نظي مياسضا بسض – نظ تيصض ايمياسضا علج ايتيايج يايتيازو – ايفياند ايهضداييضكضةا
ايائضسضا يايلينيضا – ايم انا ايميئضا – ت بضقيت بيست دا ايحيسب اآليج

()2+3

 CIH2103هيدرولوجيا

مقدمةةا ع ة ايمضةةزا ايمةةيئج يايةةديا ايهضدايييجضةةا – اي ةةاق ايحسةةيبضا ينظاضةةا االحتمةةيالت – ايهضةةدايييجضي
ايس حضا – ايتسين – عنيصا ايمضتيايييجضي يايمنيخ – ايب ةانتح – صةيئ ايمسةيحا ايمجمعةا يايتاشةح –
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ايهضدايجااف – نضيسيت ايساضي – تتبع ايساضي يايفضةي – ضدايييجضي ايمضةي ايجي ضةا – اي بقةيت ايحيملةا
ياي زانيت ايجي ضا – ايساضي ايحا يايساضي ايمحصةيا – تصةمض بةيا ايمضةي ايجي ضةا – إداا يتنمضةا ايمضةي
ايجي ضةةا – إداا األعيصةةضا يايفضيةةةينيت – مقدمةةا ع ة جةةيد ايمضةةي يعنيصةةا ي – مقدمةةا ع ة ضدايييجضةةا
حةيض اينضة – ت بضقةيت بةاامج ايحيسةيب ةج ايهضةدايييجضي ملة – SMADA – RGRES – OPSEW
HEC -1

()1+2

 CPW21H3إحصاء تطبيقى

تحلضة بضينةةيت متىضةةا ياحةةد – تحلض ة بضينةةيت أكلةةا م ة متىضةةا – ايتيزضعةةيت االحتمييضةةا – األانةةي يايمتىضةةاات
ايعشيائضا – ايمحيكي بأسليب مينت كيايي

-67-

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

كلية الهندسة

جامعة طنطا
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()2+3

 CSE2204تحليل إنشاءات ( )2أ

حسيب االزاحيت ب اضقا ايشى اال تااةج يلمنشآت ايمحدد استيتضكضي ً – تحلض ايمنشآت ايىضا محدد إستيتضكضي ً
بيسةةت دا اضقةةا تيا ةةق ايتشةةكالت ي اضقةةا معيديةةا ايعةةزي ايلاللةةا يت بضقيتهةةي – تحلضةة ايكمةةاات ايبسةةض ا
يايمستما تحت تألضا األحمي ايمتحاكا – انبعيج األعمد

()2+3

 CSE2205تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( )1ب

اسةةت دا اضقةةا حةةيالت ايحةةديد يتصةةمض ايكمةةاات ايمسةةتما – حةةد اي دمةةا يايةةتحك ةةج ايشةةايخ يايبال ةةيت
ايمصمتا ياألعمد ايقصضا ياي يضلا – تصمض ايق يعيت ايمعاةا يقيو غضا ايماكزضا – تصةمض ايق يعةيت
ايمعاةا يعزي مزديجا – تصمض ايحيائ اي اسينضا – مقدمةا يلتصةمض بيسةت دا اضقةا اجهةيدات ايتشةىض
يت بضقيتهي ايم تلفا

()3+4

 CPW2202مساحة طبوغرافية

ي ايكينتيا – اياسة بييحيسةب ياي ةاائ
ايسيحا ايتيكضيمتاضا – اجهز ايقضيس اإليكتاينضا – اق اس
ايانمضةةا – ايمنحنضةةيت األ قضةةا – ايمنحنضةةيت اياأسةةضا – نظاضةةا األ ةةيء – ايمسةةيحا ايتصةةيضاضا يايجيضةةةا –
االستشعيا ع بعد ينااء ايصيا يت بضقيتهي ايهندسضا – نظ ايمعليميت ايجىاا ضا – ديا ايمسيحا يت بضقيتهي
ج ايمشايعيت ايهندسضا

()2+2

 CSE2207اقتصاديات التشييد

حسيبيت االستلميا – اي اق ايم تلفا إلجااء ايمقيانيت االنتصيدضا بض ايبدائ – تاشضد است دا اأس ايمي –
تحلض ايحسيسضا – تألضا ايتة – ت بضقيت ج مجي ايتشضضد

()2+3

 CSE2208ميكانيكا التربة ()1
ياصي يتابا – تصنضف ايتابا – اينفيذضا – االجهيدات دا

ايتابا – مقييما ايق

 CIH2104هندسة الرى والصرف

– ايتصلب ايهبي

()2+2

مقدما ع اياو يايصاف – ايمضزا ايميئج يمةيااد مصةا ايميئضةا – عالنةا اينبةيت بييمةيء يايتابةا – ا يبةا
ايتابا يمعيمالتهي – تقدضا االحتضيجيت ايميئضا بيي اق ايم تلفا – ايمقننيت ايميئضا – ياند اياو – كفيء ايةاو
– اق اياو – ت يا نظي اياو ج مصا – اياو ايمستدض ج مصا – ت ض شبكيت ايتةاح يايمصةياف
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– ايدضيجاا ايميئج – تصمض ايق يعيت اي ييضا يايعاةضا يلمجياو ايميئضةا – صةضينا يتب ةض ايتةاح – ايةاو
ج ايفضي – نظ اياو ايحدضلا – ايبيابيت األتيميتضكضا ينظاضيت تشةىضلهي – كضفضةا اسةتىال ايبضينةيت ايمسةيحضا
م ايمعليميت ايجىاا ضا يتقدضا االستهال ايميئج ايمتىضا ي قي ً يلتىضاات – مستقب نظي اياو ةج مصةا تحةت
ظايف نق نصضب ايفاد م ايمضي – اي ا ايقيمضا يت يضا أداء شبكيت اياو يا ع كفيء ايتيزضع – مقدمةا
ع ايصاف ياستصالر األااةج – معيمالت ايصاف ايس حج يايصاف ايبةي نج – ايصةاف ايمكشةيف –
ايصاف ايمى ج – مح يت ايصاف – ت يا مشايعيت ايصاف بمصا – ت بضقيت بيست دا ايحيسب اآليج
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 CSE3109نظرية إنشاءات

()3+4

 CSE3110تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( )2أ

()2+3

حسيب االزاحيت ب اضقةا ايشةى اال تااةةج يلمنشةآت ايىضةا محةدد اسةتيتضكضي ً – تحلضة ايمنشةآت غضةا ايمحةدد
استيتضكضي ً بيست دا  :اضقا زياضي مضي ايتةا ض  ،اضقةا تيزضةع ايعةزي – مقدمةا عة دضنينضكمةي اإلنشةيءات –
سلي اينظي ذي داجا ايحاضا ايياحد يايمتعدد ايمةمح تحت تألضا األحمي ايتاددضا يايعيما

تصةةمض ايق يعةةيت تحةةت تةةألضا عةةزي ايلةةج – ايالكماضةةا – ذات األعصةةيب يذات ايقيايةةب ايمفاغةةا – تصةةمض
ايبال يت ذات ايكماات ايمتقي عا – تصمض ايسالي

()2+2

 CSE3111تصميم منشآت معدنية أ

ةةيا ايصةةلب – األحمةةي يايةةنظ اإلنشةةيئضا – تصةةمض أعةةةيء ايشةةد يأعةةةيء ايةةةى يشةةكيالت اياضةةير
يايجمييينيت ياييصالت ايملحيما – اييصالت بييمسيمضا عيدضا اإلجهيد

()2+3

 CSE3112ميكانيكا التربة ()2
ايةى ايجينبج يلتابا – ندا تحم ايتابا يسسيسيت – اتزا ايمضي – ايحيائ ايسيند

()2+2

 CPW3103هندسة النقل والمرور

مستيو ايت ض ايحةاو – صيئ أزمنا اياحلا – تحلض ايعةاض ياي لةب – تيزضةع ايةاحالت – تينضةع
أحجي ايمايا علج شبكيت اي اق – عنيصا ندسا ايمايا – يسيئ ايتحك ايماياضا

()2+3

 CIH3105هيدروليكا

مبيد سةاضي ةج ايقنةيات ايمكشةي ا – مبةيد اي ينةا يكمضةا ايحاكةا – ايسةاضي ايمنةتظ – ايعمةق ايحةاج –
تحلض ايساضي ايىضا منتظ يايىضا مستقا – نضيس ايتصاف – ايساضي سةاضع ايتىضةا يمتةداج ايتىضةا ايمسةتقا
يغضا ايمسةتقا – نظاضةا األمةياج – اينمذجةا ايهضداييضكضةا ينظاضةا ايتشةيبه – لمبةيت ايمضةي – ايتيابضنةيت –
ظي ا ايتكهف – ت بضقيت بيست دا ايحيسب اآليج
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 CSE3210تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( )2ب

()2+3

ايمنشآت ذات ايبحيا ايكبضا – اينظ اإلنشيئضا – اإل ياات – تصمض اياكيئز ايمفصلضا يال ياات – ايعقيد –
األسقف ايمسننا – اييصالت ج ايمنشآت

()2+3

 CSE3211تصميم منشآت معدنية ب

يصةةالت ايمسةةيمضا عييضةةا ايمقييمةةا – ايقياعةةد بأنياعهةةي – ايكمةةاات اينم ضةةا يايليحضةةا يايمعاةةةا ألحمةةي
دضنيمضكضا – األعمد ايكماضا – اإل ياات ايجيسئا – انبعيج ايلج ايعاةج – مقدما تصمض ايمنشآت ايماكبا

()2+3

 CSE3213إدارة مشروعات التشييد

تنظض مشايح ايتشضضد م جها ايميي يم جها ايمقيي – ايت ض يمشايح ايتشضضد – اي اق ايم تلفا إلعداد
ايباامج ايزمنضا يمشايح ايتشضضد – أنياح ايعقيد ي اق ايمنينصيت – ايتد قيت اينقدضا يمشايح ايتشضضد – تقدضا
تكلفا مشايح ايتشضضد يإعداد ايى يء – ايتىلب علج ايمني سض ج ايمنينصيت – متيبعا تنفضذ مشايح ايتشةضضد –
شاي عقد ايمقيييا

()2+3

 CSE3214هندسة األساسات ()1

األسيسيت ايس حضا ( األسيسيت ايمنفصلا – األسيسيت ايمشتاكا – ايقياعد ايمعاةا إيج عةزي – األسيسةيت
ايشةةاض ضا – ايلبشةةا ) – األسيسةةيت ايعمضقةةا ( ايتصةةنضف – نةةدا تحمة اي يازضةةق بةةيي اق ايم تلفةةا – تصةةمض
اي يازضق – حسيب ايهبي يمجميعا اي يازضق – تصمض يميت اي يازضق )

()2+4

 CIH3206تصميم أعمال الرى ()1

مقدما ع منشةآت ايةاو – تصةمض ايحةيائ ايسةيئد – ايكبةياو ذات ايبحةيا ايبسةض ا – تقي عةيت اي ةاق مةع
ايمجةةياو ايميئضةةا – ايبةةاابخ – ايسةةحياات – ايبةةداالت – مصةةبيت اينهيضةةا – ايمفضةةةيت – مقدمةةا ع ة األنفةةيق
ايهضداييضكضا – ت بضقيت علج تصمض ايمنشآت ايهضداييضكضا بيست دا ايحيسب

()2+2

 CPW3204هندسة السكك الحديدية

دضنيمضكضا سضا ايق ياات – تصمض جدي سضا ايق ياات – ايت ض ايهندسج يلسكا – ايتصمض اإلنشيئج يلسكا
– تصمض ايقةبي ييصالتهي – ايفلنكيت – ميد ايتزيض – ايمفيتضح يايتفاضعيت – ايمح يت ياألحياف
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()2+4

 CSE4115تصميم منشآت خرسانية مسلحة ()3

اي اسينا سيبقا االجهيد – تصمض األس ح ايقشاضا ( ايقبةيب يايم ةياض  – ) ...تصةمض ايبال ةيت ايم يضةا –
تصمض ايمنشآت ايميئضا – نظ اي زانيت يأشكييهي – اي زانيت ايعييضا ياألاةضا يايمشضد تحت األاض

()2+3

 CPW4105هندسة صحية

أعمي ايتىذضا بييمضي يميااد ي – ايدااسيت ايمبدئضا يمشايعيت ايصاف ايصحج – مصيدا مضي ايم لفةيت -
مصيدا ايمضي يأعمي ايتجمضع – أعمي تنقضا ايمضي يت زضنهي – أعمي ايمعييجا يايت ل يإعيد االست دا –
أعمي ايتيزضع يشبكيت ايمضي – تجمضع ايم لفيت ايصلبا ي صلهي ي از ي – ايمعييجا يإعيد االست دا

()2+3

 CIH4107تصميم أعمال الرى ()2

نظاضا ايتساب ال األجسي ايمسيمضا يايتساب أسف ايمنشآت ياينحا لف ايمنشآت – ايهةدااات – ايقنةي ا
يتشىض ايبيابيت – أنياح اي زانيت يمني ق ايت ةزض – أنةياح األ يسةا – ضةداييضكي نظة ايمة ء يايتفاضةغ –
تصةةمض ايحةةيائ يايمفايشةةيت – أنةةياح ايسةةديد – ايت ةةزض ايسةةنيو يايقانةةج – تصةةمض يتشةةىض اي زانةةيت –
ايسديد اي اسينضا يايتاابضا ياياكيمضةا – اتةزا ايسةديد – ايقنةي ا ايكبةاو ياتزانهةي – حميضةا م ةياج ايقنةي ا
ايكباو – ت بضقيت علج تصمض ايمنشآت ايهضداييضكضا بيست دا ايحيسب اآليج

 CPW4106جوديسيا ومساحة بالقمار الصناعية

()2+2

اي اق ايم تلفا يتحدضد ميانع اينق علج س ح األاض – ايشبكيت ايمتضنةا ( زياضةي – أةةالح – مزديجةا ) –
اق ةب ايشبكيت – اينظي ايعلمج يسنميا ايصنيعضا – أنياح ايميجيت يايمستقبالت يايهيائضيت ايمست دما
ج اياصد – اق يأجهز اياصد – أسييضب عاض اينتيئج

()2+3

 CPW4107هندسة الطرق

تصنضف اي اق – ا تبيا مسيا اي اضق – صيئ ايتصمض ايهندسج يل اضق – ت ض يتصةمض ايتقي عةيت
ايس حضا يايحا – تصمض ي صيئ اي ل يت األسفلتضا – ايتصمض اإلنشيئج يل اق األسفلتضا

()2+3

 CSE4116هندسة األساسات ()2

ايستيئا ايليحضا – مقدما ج األنفيق – ايقضسينيت – نزر ايمضي – تألضا ايزالز علج ايتابا – ايسديد

قســـــم الهندسة المدنية
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي الثانى
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()2+3

 CSE4217كبارى معدنية

أاةضيت كبياو ايسك ايحدضدضا – شكيالت ايكماات اي ييضا يشكيالت مقييما نيو ايفاام – تصمض يإنشةيء
ايكبياو ذات ايكماات ايماكبا يايكماات ايليحضا

()2+3

 CIH4208موانى ومالحة وحماية الشواطئ

مقدما – ايعملضيت اي بضعضةا يلسةياح – ضةدايدضنيمضكي األمةياج – ايتنبةا بةيألمياج يأعمةيق ايمضةي – ايتىضةاات
ايدضنيمضكضةةا يذات ايمةةدو اي يض ة يلشةةيا ئ – إداا ايمضةةي ايسةةيحلضا – ت ةةض ايمةةيانئ – ايتصةةمض اإلنشةةيئج
يعنيصا ايمضنيء – تصمض حياجز األمياج – تصمض ايمااسةج ياألاصةفا ايعملضةيت اي بضعضةا يلسةياح – إداا
ايمضي ايسيحلضا – ت ض ايمةيانئ – ايتصةمض اإلنشةيئج يعنيصةا ايمضنةيء – تصةمض حةياجز األمةياج – تصةمض
ايمااسج ياألاصفا ايعملضيت اي بضعضا يلسياح – إداا ايمضي ايسيحلضا  -إداا األااةج ايسيحلضا يايتاسةضبيت
 أنياح ايقنيات ايمالحضا – ايظيا ا ايهضداييضكضا تألضا ايمااكب ج ايقنيات ايميئضا – تصمض يحميضا ايقنةياتايمالحضا – ت بضقيت بيست دا ايحيسب اآليج

()6+2

** C**42المشروع
ضسةةج اي ييةةب ةةج احةةد ايمشةةياضع ايتةةج تحةةدد ي مجةةييس أنسةةي
يايهضداييضكي

ندسةةا اإلنشةةيءات  ،األشةةىي ايعيمةةا  ،يايةةاو

المقررات االختيارية
** CIH42مقـــرر اختياري ()1
()2+2

 CIH4209إدارة الموارد المائية

مقدما ع ايميااد ايميئضا – ايمضزا ايميئج ايقيمج – أسييضب اإلداا اينم ضا يلميااد ايميئضا – أسييضب اإلداا
ايحدضلا – إداا االحتضيجيت يإداا اي لب – ايتقنضيت ايحدضلا ةج إداا ايمضةي – مةيااد ايمضةي غضةا ايتقلضدضةا –
جيد ايميااد ايميئضا – االنتصيد ايهندسج ج إداا ايميااد ايميئضا – نيانض ايمضةي – اسةتىال نياعةد ايبضينةيت
ايمسيحضا م نظ ايمعليميت ايجىاا ضا – اإلداا ايمتكيملا يايتنمضا ايمستداما يلميااد ايميئضةا – تنمضةا ايمةيااد
ايميئضا ج مصا يانتصيدضيت مشايعيت ايمضةي – ت بضقةيت بةاامج ايحيسةيب يايحةز اي يصةا بةاداا ايمةيااد
ايميئضا مل STELA – PODIUM – PDM

 CIH4210الهيدرولوجيا البيئية وضبط جودة المياه

()2+2

مقدما ع جيد ايمضي – استااتضجضيت تحدضد جيد ايمضي – ا تضيا ايمتىضاات يجةيد ايمضةي – ايميازنةا ايميئضةا
يايحاااضا – أنياح مليليت ايمضي يمصيدا ي ( كضمضيئضا – عةيضا – مضكايبيييجضا – نظيئاضا – معيد لقضلا
) – جيد ايمضي ايس حضا  :ايبضئا اينهاضا – ايبضئا ايبحضةاات – بضئةا اي زانةيت – بضئةا مصةبيت األنهةيا – بضئةا
ايمضي ايجي ضا – ايع – داجيت ايع – تليث ايمضي ايجي ضا – نق ايمليلةيت ةال ايمضةي ايجي ضةا ي ةاق
-61-

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

كلية الهندسة

جامعة طنطا

ايتحك ضهي – معيدالت ايحكا ياتزا ايكتلا – أجهز ي اق اصد ينضيس ايتليث – تنيي ايبضينيت يتملضلهةي –
مقدما ةج إداا جةيد ايمضةي ةج ايتنمضةا ايمسةتداما – نةيانض حميضةا ايبضئةا ايميئضةا – ةاق اينمذجةا يايمحيكةي
يةةةب جةةيد ايمضةةي – بةةاامج ايحيسةةيب يايحةةز اي يصةةا بمحيكةةي جةةيد ايمضةةي مل ة FLUX-PROFILE-
BATHTUB

()2+2

 CIH4211هندسة السدود والخزانات

أنياح ايسديد – اتزا ايسديد – ايسديد ايتلينلضا يايعقدضا ايكتفضا – ايسديد اياكيمضا – ايتساب ال ايسديد –
تأمض ايسديد يإعيد ايتأ ض – ايدااسيت ايهضدايييجضةا ايمتعلقةا بييسةديد – حسةيبيت ايتكةييضف يايعيئةد ي ةاق
تميض ة مشةةايعيت ايسةةديد – اعتبةةياات ايتصةةم ض م ة اينيحضةةا ايجضيييجضةةا ياي بيغاا ضةةا يايمةةياد ايمتيحةةا –
ايتصةةمض ايهضةةداييضكج يلسةةديد – ايتصةةمض اإلنشةةيئج يلسةةديد – تةةألضا ايةةزالز علةةج اتةةزا ايسةةديد – ايسةةديد
ياي ينا ايهضداييضكضا – ايسد ايعييج – اي زانيت – اي صةيئ اي بضعضةا – أنةياح ايت ةزض – إنتةيج اي ةزا –
ايسعا – االعتميدضا – ايتاسضب – األمياج – لةي اي ةزا – تصةمض يتشةىض اي زانةيت – ا تضةيا منةي ق
اي زانةةيت – يلفيانةةد ياياياسةةب ةةج اي زانةةيت يايعمةةا اال تااةةةج يل زانةةيت – ايدااسةةيت االنتصةةيدضا يجةةديو
مشايعيت ايسديد ياي زانيت – اآلليا ايبضئضا يلسديد ياي زانيت – ت بضقيت بييحيسب اآليج

()2+2

 CIH4212تصميم محطات الطلمبات

مقدما –أنياح اي لمبيت – ايتصمض ايهضداييضكج يل لمبيت – منحنضيت األداء – ضداييضكي ايصميميت – مبيد
ايساعا اينيعضا – ةةيغ ايسةحب ايميجةب ايصةي ج – ايتكهةف – منحنضةيت اي لمبةيت ايمعديةا – االعتبةياات
ايهضداييضكضا ج ا تضيا اي لمبيت – ت بضقيت ايتحلض ايهضداييضكج يل لمبيت يتصمض عنيصا مح يت اي لمبيت
– تألضا تصمض مح يت اي لمبيت يتىضا ايساضي مع ايزم – ايتصمض اإلنشيئج يمبينج مح يت ايا ع – تأمض
سالما ايمنشأ ةد د ع ايمضي األاةضا ألعلج – ايصضينا يإعيد ايتأ ض – أعمي ايحميضا ج ايمد يايم ةاج
– اآلليا ايبضئضا يمح يت ايا ع – ت بضقيت بييحيسب اآليج

** CPW42مقرر اختيارى ()2
()2+2

 CPW4208هندسة المطارات

تصةةمض ممةةاات ايهبةةي ياإلنةةالح – تصةةمض ةةاق االاتبةةي – تصةةمض ميانةةف انتظةةيا اي ةةيئاات – ايتصةةمض
اإلنشيئج يلم ياات – أنظما ايصاف ياإلةيء يايعالميت ايماياضا ج ايم ياات

()2+2

 CPW4209نظم إدارة وتشغيل المرور

تعاضف إداا يتشىض ايمايا – عملضةا ت ةض ايمةايا – ماشةاات تشةىض ايمةايا – اإلشةياات ايةةيئضا –
نظي ايمد يايجزا يلمايا – ايتحك ج االنتظيا – تحسض دميت نق ايبةيئع
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()2+2

 CPW4210االستشعار عن بعد وتطبيقاته

أسيسضيت يمبيد االستشعيا ع بعةد – ممضةزات يت بضقةيت االستشةعيا عة بعةد – ايةتحك األاةةج يايتحقضةق
ايميةعج – نظ استقبي األنميا ايصنيعضا – اينظ ياألجهز يايباامج ايجي ز يقااء يتحلض ايصيا

()2+2

 CPW4211شبكات المياه والصرف الصحى

اق إنشيء شبكيت مضي ايشاب – أنياح ايمياسضا يملحقيت ايشبكيت – اق إنشيء شبكيت ايصةاف ايصةحج
– أنياح ايمياسضا يملحقيت ايشبكيت

** CSE42مقرر اختيارى ()3
 CSE4218موضوعات خاصة فى تصميم الخرسانة المسلحة

()2+2

يتم اختيار موضوع أو أكثر مما يأتى  :ايكبياو اي اسينضا – ايمنشآت ايميئضا – ايمبينج ايعييضا – ايمبةينج ذات
اييحدات ايجي ز – تصمض ايبال يت بيست دا نظاضا ي ايكسا – يصالت ايكماات ياألعمةد – تصةمض
ايصيامع

 CSE4219التفتيش وضبط الجودة
ايفح ايفنج –
ال تبيا اي اسينا

()2+2

يات ايةتحك ةج اينيعضةا – ايةتحك االحصةيئج ينيعضةا اي اسةينا – األسةييضب غضةا ايمتلفةا

()2+2

 CSE4220هندسة الزالزل

يا ايزالز – أ يا ايزالز ةج مصةا – اسةتجيبا ايةنظ اإلنشةيئضا األحيدضةا ةج داجةا ايحاضةا ألحمةي
دضنيمضكضةا م تلفةةا – تحلضة ايمجةةي ايزمنةج – االسةةتجيبا ايةةةيئضا – كةةيد ايتصةمض – اسةةتعمي ايحيسةةب اآليةةج
يحسيب ايقيو اينيتجا ع ايزالز – مقدما ألجهز ايعز ايزيزايج يأسييضبهي يكفيءتهي

 CSE4221التصميم اللدن للمنشآت المعدنية
مقدمةا يلتحلضة ايلةد – ةةيا
ياإل ياات ايمعدنضا

()2+2

ايق ةيح ايلةةد – تحلضة ايمنشةةآت يسحمةي ايقصةةيو – ايتحلضة ايلةةد يلكمةةاات
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قســـــم الهندسة المدنية ( هندسة إنشائية )
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسي األول

 CSE3122تحليل إنشاءات ( )3أ

()2+3

 CSE3123تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( )2أ

()2+3

حسيبيت االزاحيت ب اضقا ايشى اال تااةج يلمنشآت ايىضا محدد اسةتيتضكضي ً – تحلضة ايمنشةآت غضةا ايمحةدد
استيتضكضي ً بيست دا  :اضقا زياضةي مضةي ايتةا ض  ،اضقةا تيزضةع ايعةزي – مقدمةا عة دضنيمضكةي اإلنشةيءات –
تصنضف اينظ اإلنشيئضا م يجها نظا ايتحلض ايدضنيمضكج

تصمض ايق يعيت تحةت تةألضا عةزي ايلةج – تصةمض ايبال ةيت ايالكماضةا – تصةمض ايبال ةيت ذات األعصةيب
يذات ايقيايةةب ايمفاغةةا – تصةةمض ايبال ةةيت ذات ايكمةةاات ايمتقي عةةا – تصةةمض ايسةةالي – تصةةمض ايكمةةاات
ايعمضقا – تصمض ايكياب ايقصضا

()2+3

 CSE3124تصميم منشآت معدنية أ

ةةيا ايصةةلب – األحمةةي يايةةنظ اإلنشةةيئضا – تصةةمض أعةةةيء ايشةةد يأعةةةيء ايةةةى ياألعمةةد يشةةكيالت
اياضير يايجمييينيت ياييصالت ايملحيما – اييصالت بييمسةيمضا عيدضةا اإلجهةيد – ايق يعةيت ايلدنةا ةج ايشةد
يايةى – االنبعيج يلعنيصا ايم تلفا

()2+3

 CSE3125ميكانيكا التربة

ايةى ايجينبج يلتابا – نةدا تحمة ايتابةا يسسيسةيت ايسة حضا – اتةزا ايمضةي – ايحةيائ ايسةيئد – دمة
ايتابا

 CSE3126حساب الكميات وإعداد المواصفات

()2+3

اي اق ياييحدات ايمست دما يمسح ايكمضيت – نضيس كمضيت ايحفا ياياد يأعمي اي اسةينا ايعيدضةا يايمسةلحا
يأعمي اي يب يايتش ضبيت – إعداد كااسا ايكمضيت – مياصفيت ايحفا ياياد – مياصفيت دق اي يازضق –
مياصفيت أعمي اي اسينا يأعمي ايصلب يأعمي اياصف يأعمي ايتش ضبيت
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** CSE31مقرر اختيارى ()1

()2+3

 CSE3127تداخل المنشآت والتربة

تيزضع ايةىي ج ايتابا – اينمذجا يلتابا – تحلض يتيزضع اإلجهةيدات ةج األسيسةيت ايشةاض ضا يايمسةت ضلا
يايمستدضا – تصمض ايلبشا – تحلض األسيسيت يلمبينج ايعييضا

()2+3

 CSE3128معدات التشييد
معدات ايحفا ينق ايتابا يدمكهي – معدات ا ع األحمي – معدات دق اي يازضق – مح ا لة
معدات اياصف

 CSE3129أنواع الخرسانات الخاصة

اي اسةينا -

()2+3

اي اسينا فضفا اييز يذات ايكلي ا ايعييضةا – اي اسةينا سةيبقا ايتجهضةز – اي اسةينا عييضةا األداء – اي اسةينا
ايمسيمضا – اي اسينا ايمعييجا بييب يا – اي اسينا ايمست دما تحت ايميء – اسينا األجياء ايحيا

()2+3

 CSE3130نظرية األلواح والقشريات

نظاضةةةا األيةةةيار ايمسةةةت ضلا – نظاضةةةا ايىشةةةيء يلقشةةةاضيت ايدياانضةةةا ياالنتقييضةةةا – نظاضةةةا االنحنةةةيء يلحةةةيائ
االس يانضا ايقشاضا يايسقف االس يانضا – تحلض االنبعيج يلحيائ ايقشاضا اينحضفا
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قســـــم الهندسة المدنية ( هندسة إنشائية )
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسي الثانى

()2+3

 CSE3222تحليل إنشاءات ( )3ب

ي ايتألضا يلمنشآت غضا ايمحدد استيتضكضي ً – تحلض ايمنشآت بيست دا ايمصفي يت  :اضقا ايلضينا ي اضقا
ايكزاز يت بضقيتهي علج ايكماات ياإل ياات يايجمييينيت ياألنظما ايشبكضا

 CSE3223تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( )2ب

()2+3

ايمنشةةآت ذات ايبحةةيا ايكبضةةا – ايةةنظ اإلنشةةيئضا ةةج تى ضةةا ايصةةيالت – اإل ةةياات ايمحةةدد يايىضةةا محةةدد
اسةةتيتضكضي ً (تصةةمض ايق يعةةيت – يصةةلا ايعمةةيد مةةع ايكمةةا – تصةةمض اياكةةيئز ايمفصةةلضا يإل ةةياات) – ايعقةةيد
(بال يت يكماات) – ايجمييينيت – كماات ايفااندض – األسقف ايمسننا – اييصالت ج ايمنشآت

()2+3

 CSE3224تصميم منشآت معدنية ب

يصةةالت ايمسةةيمضا عييضةةا ايمقييمةةا – ايقياعةةد بأنياعهةةي – ايكمةةاات اينم ضةةا يايليحضةةا يايمعاةةةا ألحمةةي
دضنيمضكضةةا – األعمةةد ايكماضةةا – اإل ةةياات ايجيسةةئا يشةةبه ايجيسةةئا – انبعةةيج ايلةةج ايعاةةةج – مقدمةةا تصةةمض
ايمنشآت ايماكبا – ايتصمض ايلد يلكماات ياألعمد – ايق يعيت ايمشكلا علج ايبياد

** CSE32مقرر اختيارى ()2
()2+3

 CSE3231إدارة مشروعات التشييد ()1

تنظض مشايح ايتشضضد م جها ايميي يم جها ايمقيي – ايت ض يمشايح ايتشضضد – اي اق ايم تلفا إلعداد
ايباامج ايزمنضا يمشايح ايتشضضد – أنياح عقد ايتشضضد ي اق ايمنينصيت – ايتد قيت اينقدضا يمشايح ايتشةضضد –
تقدضا تكلفةا مشةايح ايتشةضضد يإعةداد ايع ةيء –ايتىلةب علةج ايمني سةض ةج ايمنينصةيت – متيبعةا تنفضةذ مشةايح
ايتشضضد – شاي عقد ايمقيييا

()2+3

 CSE3232تصميم األساسات ()1

األسيسيت ايس حضا (األسيسيت ايمنفصلا – األسيسيت ايمشةتاكا –ايقياعةد ايمعاةةا إيةج عةزي – األسيسةيت
ايشةةاض ضا – ايلبشةةا)  -األسيسةةيت ايعمضقةةا (ايتصةةنضف – نةةدا تحم ة اي يازضةةق بةةيي اق ايم تلفةةا – تصةةمض
اي يازضق – حسيب ايهبةي يمجميعةا اي يازضةق – اي يازضةق ايمعاةةا إيةج أحمةي جينبضةا – تصةمض يمةيت
اي يازضق – تصمض ايلبشا يق اي يازضق)
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()2+3

 CSE3223تحسين التربة

االحتضيج ايهندسج يتحسض ايتابا  :مشيك ايتأسضس علج ايتابا ايلضنا يايسةيئبا – ايتلبضةت ايمضكةينضكج (ايتكلضةف)
– ةةاق ايتكلضةةف ايس ة حج يايعمضةةق – دااسةةا معةةيمالت ايتابةةا بعةةد ايتكلضةةف – ايتحمض ة ايمسةةبق – حسةةيب
ايتةةةيغ تحةةت تةةألضا األحمةةي ايمسةةبقا – دااسةةا تةةألضا ايماشةةحيت علةةج ايتةةةيغ ألنةةيء ايتحمض ة ايمسةةبق –
تصةةمض يتنفضةةذ تسةةلضح ايتابةةا – مةةياد تسةةلضح ايتابةةا ي صيئصةةهي ايفضزضقضةةا يايمضكينضكضةةا – ةةاق االسةةت دا
يايممضةزات يايعضةيب – أمللةا ي ةاق ايتسةلضح – أسةييضب حقة ايتابةا – ةيا مةيد ايحقة ياي ةاق ايم تلفةةا
يلحق – أسس ا تضيا أنسب اي اق يتحسض ايتابا

()2+3

 CSE3234أساليب التشييد

اق ايتنفضذ يسعمي ايدائمةا – ايمنشةآت ايمانتةا – تاكضةب ايمنشةآت ايمعدنضةا – تكنيييجضةي إنشةيء اياصةف –
تألضا اق ايتشضضد علج ايتصمض

()2+3

 CSE3235ديناميكا اإلنشاءات

اينظي ذي داجا ايحاضا ايياحد غضا ايمةمح – اينظي ذي داجا ايحاضا ايياحد ايمةمح – اينظ اإلنشيئضا
ذات داجةا حاضةا ياحةد يسةةليكهي تحةت تةألضا األحمةةي ايدضنيمضكضةا ايم تلفةا – نظة داجةا ايحاضةا ايمتعةةدد –
ايحاكا ايمةمحلا يحيائ ايق – حاكا ايتميجيت ةج ايتابةا – عالنةا االجهةيدات – االنفعةيالت ايدضنيمضكضةا
ج ايتابا – ا تبيا نضيس اي يا ايدضنيمضكضا يلتابا

()2+3

 CSE3236المنشآت ذات الحوائط الحاملة

مقدما ع مبينج اي يب – مياد ايمبينج – سلي مجميعيت ايمبينج – ايكماات ياألعتيب ايمسةلحا – حةيائ
االنحنيء – ايحيائ ايحيملا تحت تألضا األحمي اياأسضا يعزي االنحنيء ياج ايمستيو
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قســـــم الهندسة المدنية ( هندسة إنشائية )
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي األول

 CSE4137تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( )3أ

()2+3

اي اسينا سيبقا االجهةيد – تصةمض األسة ح ايقشةاضا – تصةمض ايبال ةيت ايم يضةا – مقدمةا ألنةياح يتفيصةض
ايكبياو اي اسينضا ايمسلحا – مقدما يتصمض ايمنشآت ايعييضا

()2+3

 CSE4138تصميم كبارى معدنية أ

أاةضيت كبياو ايسك ايحدضدضا – شكيالت ايكماات اي ييضا يشكيالت مقييما نيو ايفاام – تصمض يإنشةيء
ايكبياو ذات ايكماات ايماكبا يايكماات ايليحضا – تقدضا تكييضف ايكبياو ايمعدنضا

()2+3

 CSE4129تصميم األساسات ()2

ايستيئا ايليحضا – سند جيانب ايحفا – ايقضسينيت – األسيسيت ايعيئما – األسيسةيت ايمعاةةا إيةج ا تةزازات
– نزر ايمضي – تألضا ايزالز علج األسيسيت – ميةيعيت يصا (ايتأسضس علج ايتابا ايةعضفا – ايتأسضس
علج ايتابا االنهضياضا ياالنتفيشضا)

** CPW41مقرر اختيارى ()3
()2+3

 CPW4112هندسة الطرق والمطارات

تصنضف اي اق – ا تضيا مسيا اي اضق – صيئ ايتصمض ايهندسج يل ةاق – ت ةض يتصةمض ايتقي عةيت
ايس حضا يايحا – تصمض اي اق ياالاتبي – تصمض ميانف انتظيا اي ةيئاات – ايتصةمض اإلنشةيئج يل ةاق
األسفلتضا – تصمض مماات ايهبي ياإلنالح – تصمض اضق االاتبةي – تصةمض ميانةف انتظةياا ي ةيئاات –
ايتصمض االنشيئج يلم ياات – أنظما ايصاف ياإلةيء يايعالميت ايماياضا ج ايم ياات

()2+3

 CPW4113هندسة صحية

أعمي ايتىذضا بييمضي يميااد ي – ايدااسيت ايمبدئضا يمشايعيت ايصاف ايصحج – مصيدا مضي ايم لفةيت -
مصيدا ايمضي يأعمي ايتجمضع – أعمي تنقضا ايمضي يت زضنهي – أعمي ايمعييجا يايت ل يإعيد االست دا –
أعمي ايتيزضع يشبكيت ايمضي – تجمضع ايم لفيت ايصلبا ي صلهي ي از ي – ايمعييجا يإعيد االست دا

()2+3

 CPW4114هندسة السكك الحديدية

دضنيمضكضا سضا ايق ياات – تصمض جدي سضا ايق ياات – ايت ض ايهندسج يلسكا – ايتصمض اإلنشيئج يلسكا
– تصمض ايقةبي ييصالتهي – ايفلنكيت – ميد ايتزيض – ايمفيتضح يايتفاضعيت – ايمح يت ياألحياف
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()2+2

 CPW4115هندسة النقل والمرور

مستيو ايت ض ايحةاو – صيئ أزمنا اياحلا – تحلض ايعةاض ياي لةب – تيزضةع ايةاحالت – تينضةع
أحجي ايمايا علج شبكيت اي اق – عنيصا ندسا ايمايا – يسيئ ايتحك ايماياضا

** CSE41مقرر اختيارى ()4
 CSE4141إصالح وتقوية المنشآت
()2+3
أسبيب عضيب ايمنشآت – ايمياد ايالزما يإلصالر يايتقيضا – اق اإلصالر – اق ايتقيضا

()2+3

 CSE4142تحليل إنشاءات متقدم

حيالت االجهيد ياالنفعي ج ايمستيو يايفااغ – عالنيت االجهيد ياالنفعي – مبيد اي ينا يايتىضا – اضقةا
ايعنيصا ايمحدد يت بضقيتهي

 CSE4143التصميم اللدن للمنشآت المعدنية
مقدمةا يلتحلضة ايلةد – ةةيا
ياإل ياات ايمعدنضا

()2+3

ايق ةيح ايلةةد – تحلضة ايمنشةةآت يسحمةي ايقصةةيو – ايتحلضة ايلةةد يلكمةةاات

 CSE4144التفتيش وضبط الجودة
ايفح ايفنج –
ال تبيا اي اسينا

()2+3

يات ايةتحك ةج اينيعضةا – ايةتحك االحصةيئج ينيعضةا اي اسةينا – األسةييضب غضةا ايمتلفةا
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قســـــم الهندسة المدنية ( هندسة إنشائية )
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي الثانى

 CSE4237تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( )3ب

()2+3

تصمض ايمنشآت ايميئضا – ايقنيات ايمفتيحا – زانيت ايمضي ايةحلا يايمتيس ا يايعمضقا – اي زانةيت ايعييضةا
ياألاةضا يايمشضد تحت األاض – تصمض ايكماات ايدائاضا – ايبال يت ايدائاضا

()2+3

 CSE4238تصميم كبارى معدنية ب

تصةةمض ايكبةةياو ايجمييينضةةا – ايكمةةاات ايمتقي عةةا يت بضقيتهةةي ةةج كبةةياو اي ةةاق – ايةةنظ ايمعلقةةا – تصةةمض
عنيصا االاتكيز ايم تلفا – تصمض ايكماات ايصندينضا

()2+2

 CSE4245تحليل إنشاءات بالحاسب

اضقا مصفي ا ايمتينا يتحلض اإل ياات يايجمييينيت ايمستيضا يايفااغضا يت بضقيتهي بيست دا ايحيسب اآليج –
ت بضقيت بيست دا بعض ايباامج ايشيئعا

**CIH41مقرر اختيارى ()5
()2+3

 CIH4213هيدروليكا

مبيد سةاضي ةج ايقنةيات ايمكشةي ا – مبةيد اي ينةا يكمضةا ايحاكةا – ايسةاضي ايمنةتظ – ايعمةق ايحةاج –
تحلض ايساضي ايىضا منتظ يايىضا مستقا – نضيس ايتصاف – ايساضي سةاضع ايتىضةا يمتةداج ايتىضةا ايمسةتقا
يغضا ايمسةتقا – نظاضةا األمةياج – اينمذجةا ايهضداييضكضةا ينظاضةا ايتشةيبه – لمبةيت ايمضةي – ايتيابضنةيت –
ظي ا ايتكهف – ت بضقيت بيست دا ايحيسب اآليج

()2+2

 CIH4241تصميم منشآت الرى

مقدما ع منشةآت ايةاو – تصةمض ايحةيائ ايسةيئد – ايكبةياو ذات ايبحةيا ايبسةض ا – تقي عةيت اي ةاق مةع
ايمجةةياو ايميئضةةا – ايبةةاابخ – ايسةةحياات – ايبةةداالت – منشةةآت ايحجةةز – نظاضةةا ايتسةةاب ةةال األجسةةي
ايمسيمضا يايتساب أسف ايمنشآت ياينحا لف ايمنشآت – ايهدااات – ايقني ا يتشىض ايبيابيت – األ يسا –
ايقني ا ايكباو ياتزانهي – ت بضقيت علج تصمض ايمنشآت ايهضداييضكضا بيست دا ايحيسب اآليج

()2+3

 CIH4215موانى ومالحة وحماية الشواطئ

مقدما – ايعملضيت اي بضعضةا يلسةياح – ضةدايدضنيمضكي األمةياج – ايتنبةا بةيألمياج يأعمةيق ايمضةي – ايتىضةاات
ايدضنيمضكضةةا يذات ايمةةدو اي يض ة يلشةةيا ئ – إداا ايمضةةي ايسةةيحلضا – ت ةةض ايمةةيانئ – ايتصةةمض اإلنشةةيئج
يعنيصا ايمضنيء – تصمض حياجز األمياج – تصمض ايمااسةج ياألاصةفا ايعملضةيت اي بضعضةا يلسةياح – إداا
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ايمضي ايسيحلضا – ت ض ايمةيانئ – ايتصةمض اإلنشةيئج يعنيصةا ايمضنةيء – تصةمض حةياجز األمةياج – تصةمض
ايمااسج ياألاصفا ايعملضيت اي بضعضا يلسياح – إداا ايمضي ايسيحلضا  -إداا األااةج ايسيحلضا يايتاسةضبيت
 أنياح ايقنيات ايمالحضا – ايظيا ا ايهضداييضكضا تألضا ايمااكب ج ايقنيات ايميئضا – تصمض يحميضا ايقنةياتايمالحضا – ت بضقيت بيست دا ايحيسب اآليج

()2+2

 CIH4216هندسة السدود والخزانات

أنياح ايسديد – اتزا ايسديد – ايسديد ايتلينلضا يايعقدضا ايكتفضا – ايسديد اياكيمضا – ايتساب ال ايسديد –
تأمض ايسديد يإعيد ايتأ ض – ايدااسيت ايهضدايييجضةا ايمتعلقةا بييسةديد – حسةيبيت ايتكةييضف يايعيئةد ي ةاق
تميض ة مشةةايعيت ايسةةديد – اعتبةةياات ايتصةةمض م ة اينيحضةةا ايجضيييجضةةا ياي بيغاا ضةةا يايمةةياد ايمتيحةةا –
ايتصةةمض ايهضةةداييضكج يلسةةديد – ايتصةةمض اإلنشةةيئج يلسةةديد – تةةألضا ايةةزالز علةةج اتةةزا ايسةةديد – ايسةةديد
ياي ينا ايهضداييضكضا – ايسد ايعييج – اي زانيت – اي صةيئ اي بضعضةا – أنةياح ايت ةزض – إنتةيج اي ةزا –
ايسعا – االعتميدضا – ايتاسضب – األمياج – لةي اي ةزا – تصةمض يتشةىض اي زانةيت – ا تضةيا منةي ق
اي زانةةيت – يلفيانةةد ياياياسةةب ةةج اي زانةةيت يايعمةةا اال تااةةةج يل زانةةيت – ايدااسةةيت االنتصةةيدضا يجةةديو
مشايعيت ايسديد ياي زانيت – اآلليا ايبضئضا يلسديد ياي زانيت – ت بضقيت بييحيسب اآليج

** CSE42مقرر اختيارى ()6
()2+2

 CSE4246األنفاق والمنشآت تحت األرض

تصةةنضف األنفةةيق – حفةةا األنفةةيق – تحلض ة يتصةةمض يتب ةةض اينفةةق – بةةي ايتابةةا نتضجةةا األنفةةيق – اسةةت دا
األجهز اي يصا بييهندسا ايجضيتقنضا – تحلض يتصمض ايباابخ يايمنشآت تحت األاض

 CSE4247موضوعات خاصة فى تصميم الخرسانة المسلحة

()2+2

يتم اختيار موضوع أو أكثر مما يأتى  :ايكبياو اي اسينضا – ايمنشآت ايميئضا – ايمبينج ايعييضا – ايمبةينج ذات
اييحدات ايجي ز – تصمض ايبال يت بيست دا نظاضا ي ايكسا – يصالت ايكماات ياألعمةد – تصةمض
ايصيامع

 CSE4248المنشآت المركبة
()2+2
تصنضف ايتااب بض ايق يعيت ايحدضدضا ياي اسينضا – نظاضا ايتااب ايجزئج – دااسةا ايسةلي
يلعنيصا ايماكبا تحت تألضا األحمي ايم تلفا – تصمض عنيصا ماكبا م تلفا

 CSE4220هندسة الزالزل والعزل الزلزالى للمنشآت

غضةا اي

ةج

()2+2

يا ايزالز – أ يا ايزالز ةج مصةا – اسةتجيبا ايةنظ اإلنشةيئضا األحيدضةا ةج داجةا ايحاضةا ألحمةي
دضنيمضكضةا م تلفةةا – تحلضة ايمجةةي ايزمنةج – االسةةتجيبا ايةةةيئضا – كةةيد ايتصةمض – اسةةتعمي ايحيسةةب اآليةةج
يحسيب ايقيو اينيتجا ع ايزالز – استعااض يبضي أ مضا ايعز ايزيزايج يحميضا ايمنشآت م ليا ايزاليز
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– ايتعاضةةف بةةأنياح ملب ةةيت اي ينةةا – دااسةةا شةةيملا ألجهةةز ايعةةز ايزيزايةةج يأسةةييضبهي يكفيءتهةةي يكةةذا ايكةةيد
ايتصمضمج اي ي بهي – اي يا ايمضكينضكضا يايتملض اياضيةج ي اق ايتصمض ألجهز ايعز ايزيزايج

()6+2

** C**42المشروع
ضسةةج اي ييةةب ةةج احةةد ايمشةةياضع ايتةةج تحةةدد ي مجةةييس أنسةةي
يايهضداييضكي

ندسةةا اإلنشةةيءات  ،األشةةىي ايعيمةةا  ،يايةةاو
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