قسم الهندسة المعمارية

الفرقة األولى
الرقم الكودي للمقرر
عمر 111

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر
التصميم المعماري ( )1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 6 :

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب على العملية التصميمية بأبعادها المختلفة .دراسة التوزيع السليم لالستعالمات األساسية والربط بينها
بعناصر حركة – دراسة الفراغات الخاصة باألنشطة المختلفة من حيث الكم والكيف – دراسة الواجهات والفتحات الالزمة لكل فراغ –
الربط بين االحتياجات اإلنسانية والمناخية واالنتفاعية – دراسة اإلنشاء البسيط لمباني صغيرة – تدريب الطالب على حل المشكالت
التصميمية البسيطة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
عمر 121

المحتوى العلمي للمقرر

Neufert , John Thakara
اسم المقرر
تا ريخ ونظريات العمارة ( )1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

تاااريخ العمااارة يهاادف إلااى التعريااف بااالتكوين التاااريخي للعمااارة إلااى جانااب دراسااة القاايم الجماليااة فااي الطاارز المعماريااة و ل ا بدراسااة
تحليليااة للماات رات التااي تشااكل الطااابع والطااراز المعماااري – العمااارة ونشااأتها وتطورهااا فااي عمااارات فجاار التاااريخ والعمااارة المصاارية
القديمة  ,وعمارة بالد ما بين النهرين والعمارة الكالسيكية ( اإلغريقية والرومانية ) و ينقسم المقرر إلى جزئين :
.1

نظريااات العمااارة  :يهاادف إلااى تعريااف الطالااب باألسااس اإلنتفاعيااة لتصااميم الوحاادات المعماريااة المختلفااة علااى ساااس تااوفير

الكفاءة والراحة واألمان.
 -2وحدات االستعمال الخاص :الفراغات المعيشية والنوم  ,وحدات االساتعمال العاام ومتطلباات المساتفيدين والمساتخدمين والماواد
 ,وحدات الخدمة لألفراد وتجهيز المواد والبنية األساسية  ,وحدات التوزيع الر سية واألفقية.

المرجع الرئيسي :

History of Architecture , Flitcher

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 131

اإلنشاء المعماري

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب نظريا ً وميدانيا ً بأسس ومبادئ اإلنشاء المعماري والتعريف بمواد البناء واستخداماتها .
مقدماااة – ساااس ومباااادئ اإلنشااااء المعمااااري – الرماااوز والمصاااطلحات المعمارياااة واإلنشاااائية للماااواد – ساسااايات عماااال البنااااء
( الحجاار – الطااوب – الخرسااانة – الحديااد ) – نااواا المباااني ( هيكلي اة  ,حااوائط حاملااة ) العقااود – األعتاااب – الساااللم – طاارا العاازل
( رطوبة  ,حرارة  ,صوت ) – مقدمة ألعمال التشطيب

المرجع الرئيسي :

Building Construction , Mc.kay

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 141

الظل والمنظور

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تطااوير تصااورات وملكااات الطالااب الفراغيااة  ,مااع إعطائااج إمكانيااة إخاارا( التصااوير الفراغااي ( ال ا الث بعاااد ) بطريقااة علميااة  ,وتوجيااج
الطالب إلمكانات تظليل الواجهات إلبراز الكتل ومدى هميتها في التشكيل المعماري للكتال والواجهاات ,دراساة القاوانين األساساية للظال ,
ظالل النقط المستقيمات  ,المستويات  ,الكتل – دراسة القوانين األساسية للمنظور  ,مستوى الصاورة  ,مكاان النااظر  ,مخاروط الرتياة ,
زوايااا البصاارية  ,نقاااط الهااروب  ,المنظااور المعكوس.دراس اة رساام المنظااور :بالحاسااب ايلااي – تاادريب الطالااب علااى ظااالل التشااكيالت
المختلفااة  :عقااود  ,ساااللم  ,شاارفات فتحااات  ,قباااب – تاادريب الطالااب علااى رساام مناااظير لفراغااات و كتاال و مباااني مختلفااة بااالمنظور
المواجج  ,المنظور الزاوي  ,المنظور ال ال ي – الظالل في المنظور .

المرجع الرئيسي  :المنظور المعماري ومنظور الظل  ,مجدي الخالدي

الرقم الكودي للمقرر
عمر 151

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر
التدريب البصري

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 4 :

التعرف على مبادئ التقنيات الفنية المختلفة للرسم:تقنية استخدام القلم الرصاص – النسب – مبادئ المنظور والتظليل – القيم
و الدرجة ومقياس الدرجة – المستويات األمامية والوسطى والخلفية  ,إظهار المباني وتفاصيلها – دراسة الطبيعة وإظهار األشجار-
دراسة العوامل المتدية إلى النجاح الفني للكروكيات – رسم المرئيات والعناصر المعمارية المختلفة والطبيعية داخل صالة الرسم و
في الخالء بواسطة القلم الرصاص والحبر  ,بقصد تدريب عين الطالب ويده وتهيئتج لت وا النسب والجمال – دراسة النما ( المعمارية
 ,لتدريب الطالب على تناول المشروعات المعمارية عن طريق القياسات ال ال ية.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
مدن 111

المحتوى العلمي للمقرر

Details in Architectural Rendring , Zensei Ohira
عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر

محاضرة 2 :

نظرية اإلنشاءات

درس 2 :

التعريف بالمفاهيم األساسية للمنشآت وطرا تحليلها:االتزان واالستقرار والتوافق  ,االتزان الخارجي والداخلي للمنشآت المستوية
المحددة استاتيكيا :كمرات وإطارات وجمالونات  ,اإلجهادات العمودية واجهادات القص وااللتواء واالجهادات المجمعة  ,التشكيالت
المرنة – مقدمة لتحليل المنشآت غير المحدودة استاتيكيا  :طريقة التشكيالت المتوافقة وطريقة توزيع العزوم  ,انبعا( األعمدة  ,مقدمة
عن المنشآت الفراغية والغير مستوية .

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر
مدن 121

المحتوى العلمي للمقرر

Theory of Structure , El- dakhakhny
اسم المقرر
المساحة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

التعريف بأسس و ساليب المساحة المستوية والتصويرية وتطبيقاتها في العمارة :مقدمة  ,مقاييس الرسم  ,الورنيات – القياسات
الطويلة واألجهزة الزاوية البسيطة – المساحة بالقياسة الطويلة – الميزانية  ,القياسات – والزاوية بالتيودوليت – رسم الخرائط
– مبادئ المساحة التصويرية واستخداماتها في العمارة .

المرجع الرئيسي  :المساحة المستوية  ,عبد الحميد كمال

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مدن 131

خواص ومقاومة المواد

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

الهدف  :تعريف الطالب بالمواد وخواصها وطرا اختبارها واستعماالتها.
المواد الهندسية – التوحيد القياسي –المواصفات القياسية – الكودات – التفتيش الفني – تكنولوجيا مواد البناء والتطورات الحدي ة
واالستخدام المبتكر لمواد البناء .
تكنولوجيا الخرسانة :مواد الخرسانة المسلحة ( الركام  ,األسمنت  ,ماء الخلط  ,صلب التسليح ) – صناعة الخرسانة  ,ضبط جودة
األعمال الخرسانية  ,وحدات البناء والقوا طيع – الجبس – الجير  ,األخشاب – الحجر – فعل المياه الضار على مواد البناء  :التزهير ,
المهاجمة بالكيماويات  ,التآكل  ,فعل الصقيع – ميكانيكا المواد الهندسية :ماكينات االختبار ومقاييس االنفعال  ,الخواص الميكانيكية ,
مقاومة وسلو المواد تحت تأ ير األحمال اإلستاتيكية للشد والضغط واالنحناء والقص.

المرجع الرئيسي  :تكنولوجيا الخرسانة – المواد الهندسية  ,عبد الكريم عطا
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ريض 111

الرياضيات واإلحصاء

المحتوى العلمي للمقرر

د الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

تهدف المادة إلى إعطاء مادخل لعلاوم اإلحصااء والحاسابات ايلياة التاي تمكان الطالاب مان التعامال بصاورة علمياة ماع القاراءات الميدانياة
التي يتعرض لها في حل المشكالت المعمارية والعمرانياة .مقدماة فاي علام اإلحصااء ويتطارا إلاى  :دراساة عناصار االحتمااالت  ,مفهاوم
المتغير العشوائي  ,دوال التوزيع  ,التقييم  ,اختبارات األهمية – مقدمة في علاوم الحاساب ايلاي ويتطارا إلاى التعارف فاى التعامال علاى
مكونات الحاسب ايلاي ويتطارا إلاي التعارف فاي التعامال علاي مكوناات الحاساب األلاي (  ) HARDWAREومفهاوم البارامو واللغاات
المستخدمة في التعامل (  – ) SOFTWAREمقدمة للبرمجة الخطية .

المرجع الرئيسي :

Mathematical Statistics and Some Applications , M.Saleh

الفرقة ال انية
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 211

التصميم المعماري ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 6 :

يهدف المقرر إلى توجيج وتطوير قدرة الطالب على التعامل مع التصميم المعماري كعملية إبداعية لحل المشاكل الفراغية على مستويات
التصميم المختلفة من المح يط والموقع العام إلى الكتل والفراغات  ,الوعي بأهمية اإلنشاء في تشكيل الفراغات الداخلية والشكل
المعماري.ويعتمد البرنامو على العمل في األستوديو باإلضافية إلى المهام البح ية واألنشطة الميدانية  ,ويركز على همية البيئة
والمحيط العمراني في عمليات التصميم والتشكيل  ,وك ل المت رات ال قافية واالجتماعية – مشروعات معمارية تغطى البرامو
والمفاهيم المختلفة  :البرنامو المعماري خالل كغطاء لالحتياجات الوظيفية واالجتماعية والحضارية  ,التشكيل المعماري خالل المفاهيم
األساسية للفراغ  ,الوعي بديناميكية الفراغات داخليا ً وخارجيا ً  ,الطابع المعماري ومراجعة العمرانية والبيئة واإلنشائية والرمزية
– اإلنشاء والتعامل معج كمحدد للفراغ الداخلي والشكل المعماري ومراجعة العضوية وال قافية والوطنية و ل بالنسبة للمباني ات
الوظائف المركزية من خالل تطبيقات بالنما ( التي تعتمد على الفكرة اإلنشائية كمحدد للفراغ والشكل الجمالي المعماري وتطبيقات
للنتائو في وظائف معمارية مرنة.

المرجع الرئيسي :

Neufert Architectural Data , Baiche

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مش 211

اإلنشاء المعماري ومواد البناء

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

 -1اإلنشاء المعماري  :يهدف المقرر إلى دراسة طرا اإلنشاء وخطوات التنفي التفصيلية للمشروعات المعمارية,
بيان بخطوات تنفي المشروا وتسلسل عمال البناء – عمال الشدات – خطوات تنفي وإخرا( الرسومات للمشروعات ( مساقط ,
واجهات  ,قطاعات إنشائية جزئية ) – عمال التشطيبات  :دراسة تفصيلية ( عمال النجارة  ,األعمال المعدنية… .الخ ) .
– فواصل التمدد والهبوط – مقدمة لنظم اإلنشاء الحدي ة ومعدات التشييد.
 -2مواد البناء :يهدف المقرر إلى استكمال التعريف ومشاكل البناء وضبط الجودة والصيانة والترميم .
تكنولوجيا الخرسانة  :اإلضافات  ,تصميم الخلطات  ,خواص الخرسانة الطازجة والمتصلدة  ,األنواا الخاصة للخرسانة –
الوحدات الجاهزة وسابقة الصب – المواد العازلة – مواد التشطيب – البالستي – الشروخ في المباني  :نواعها  ,سبابها ,
طرا الوقاية والعال( – طرا ضبط الجودة والتفتيش الفني – االتجاهات الحدي ة لصيانة وترميم المباني .

المرجع الرئيسي :

Building Construction , Mc. Kay

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 221

تاريخ ونظرية العمارة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

ينقسم المقرر إلى جزئين :
.1

تاريخ العمارة  :يهدف إلى دراسة تطور الفكر ال ي شكل العمارة إلى نهاية عصر النهضة األوربية دراسة وتحليلية مقارنة

لعمائر الحقب التاريخية بداية بفجر المسيحية والعمارة القبطية في مصر و العمارة البيزنطية – العمارة الرومانسية – الطرز
القوطى في وروبا – عمارة عصر النهضة األوروبية.
 .2نظريات العمارة  :تهدف إلى دراسة الفلسفة والمحددات التصميمية للمباني العامة وتشمل مباني الخدمات من تعليمية و قافية
ودور الكتب والمتاحف والمسارح والمباني الصحية والترفيهية النشطة وغير النشطة والمراكز االجتماعية والمباني التجارية
واألسواا بأنواعها والمكاتب والمباني السياحية .

المرجع الرئيسي :

History of Architecture , Flitcher

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مدن 241

الخرسانة المسلحة واإلنشاءات المعدنية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

يهدف المقرر إلى تقديم المنشآت الخرسانية والمعدنية ,الخرسانة المسلحة  :سس تصميم المنشآت الخرسانية – تحليل وتصميم
القطاعات المعرضة لالنحناء – توزيع األحمال – تفاصيل تسليح الكمرات البالطات المصمتة – األعمدة – الساللم – اإلطارات المحددة
استاتيكيا – البالطات ات األعصاب والبلوكات المفرغة – شبكة الكمرات – البالطات المسطحة – وصالت الوحدات اإلنشائية سابقة
الصب .
اإلنشاءات المعدنية  :النظم اإلنشائية للمنشآت المعدنية  ,حمال التصميم – تصميم األعضاء المعرضة لقوى محورية و عزم انحناء و
قص – تصميم الوصالت المربوطة والملحومة – التفاصيل اإلنشائية للجمالونات والهياكل المعدنية – تفاصيل الوصالت – المباني
الصلب

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر
عمر 211

المحتوى العلمي للمقرر

Reinforced Concrete Design , Mettalic Structure , M.S.Helal
اسم المقرر
التحكم البيئي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأسس ا ألداء البيئي و ساليب التقييم  ,من خالل مراحل التصميم باستخدام األدوات التصميمية.
التعريف بالبيئة وعناصرها  :المناخ ومستوياتج  ,واإلنسان والمأوى والمناخ  ,تأ ير المناخ على اإلنسان  ,التبادل الحراري لإلنسان
مع البيئة المحيطة  ,الراحة الحرارية ومقاييسها ومعدالتها – التقاسيم المناخية – قاليم مصر المناخية – هياكل العملية التصميمية
من منظور التحكم البيئي – السلو الحراري للمباني و سس المعالجات المعمارية – سس التصميم الواعي للطاقة – سس التهوية
الطبيعية للمباني – حركة الهواء داخل وخار( المبنى ,اإلضاءة الطبيعية ووسائل التحكم المعمارية – الطاقة الجديدة والمتجددة 1
تطبيقات الحاسبات ايلية .

المرجع الرئيسي  :العمارة البيئية  ,محي الدين سلقيني
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عام 211

المنهو العلمي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

المحتوى العلمي للمقرر
ي هدف المقرر إلى رفع كفاءة الطالب في داء وتنظيم العملية التصميمية من خالل التعرف على مناهو التصميم التقليدية والمستحد ة ,
و استعراض خطوات التصميم شاملة إعداد البرنامو في ضوء االحتياجات والمحددات  ,تحليل مكونات المشروا ( األجزاء والعالقات
والمتغيرات )  ,تحديد وبلورة األهداف  ,تطوير األفكار األساسية للمشروا  ,مقارنة البدائل  ,األدوات والطرا المساعدة في العمليات
والتصميم – تطبيقات – مقدمة لالستفادة من الحاسبات ايلية في دعم مفاهيم ومناهو العملية التصميمية بمراحلها وخطواتها المختلفة
والتدريب العملي .

المرجع الرئيسي  :ثالثية اإلبداع المعماري  ,علي رأفت
الرقم الكودي للمقرر
عمر 241

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر
تاريخ ونظريات التخطيط

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف مقرر التخطيط إلى التعريف بعوامل االستقرار البشرى في مختلف الحضارات والخصائص المدنية بها والتعرف على النشأة
التاريخية لتخطيط المدن  .االستقرار البشرى – حضارات مصر القديمة وبالد ما بين النهرين والتعرف على عوامل االستقرار ومراكز
الحضر في كل منهما – الحضارة اإلغريقية والحضارة الرومانية و وجج المقارنة فيما بينهما من خالل مظاهر الحضارة والتمدين
ومراكز الحضر فيهما – العصور الوسطى األوربية والعصور الوسطى اإلسالمية وعوامل التحضر وخصائص المدنية في كل منهما –
ال ورة الصناعية وما نتو عنها من فكار ويوطوبيا لتصور المجتمع الفاضل – التعريف بتخطيط المدن و هدافج ومستوياتج – المدنية
المصرية القائمة ومشاكلها العمرانية – تدريبات بح ية.

المرجع الرئيسي  :تاريخ تخطيط المدن  ,أحمد خالد عالم
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 251

التدريب البصري

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

تهدف المادة إلى تهيئة الطالب لت وا النسب والجمال عن طريق استخدام الفحم واأللوان في تصوير المرئيات والعناصر المعمارية
والطبيعية  ,بغرض تدريب عين الطالب ويده على استخدام مختلف الخامات في اإلظهار الفني  -دراسة األلوان  :االحساسات
األكروماتيكية والكروماتيكية – دوائر ولوحات وعالم األلوان  ,المجاملة والمشابهة والتفاوت في األلوان  ,شدة ودرجة مفتاح اللون
– النشاز اللوني – الجمع بين األلوان – وصف و سماء األلوان  ,المسافات واالتجاهات والتكوينات السطحية والفراغية لأللوان
– عوامل التوافق اللوني  ,تطبيقات على نظريات األلوان – تصميمات كروماتيكية وكروماتيكية كتدريب يدوي وبصري وعقلي.

المرجع الرئيسي :

Details in Architectural Rendrina , Z.Ohira

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عام 212

العلوم اإلنسانية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

التع ريف بالعمارة كإطار للعلوم اإلنسانية وك ل تفهم االعتبارات اإلنسانية والمفاهيم المرتبطة بالتصميم المعماري  ,حيث نها تكون
مدخل للتصميم مبنيا على االحتياجات اإلنسانية والسلوكية – خلفية تاريخج – مبادئ النظريات المختلفة – تكون المجتمعات – عالقة
اإلنسان بالبيئة – اإلدرا والسلو وال قافة – العالقة التبادلية بين السلو والبيئة المشيدة – االحتياجات اإلنسانية الخاصة المرتبطة
بالمفاهيم االجتماعية – المبادئ اإلنسانية في العمارة الحدي ة – األسلوب العلمي لوسائل اختيار العينات وجمع البيانات وطرا التحليل
المختلفة – تدريب الطالب على إجراء بحث تطبيقي علمي .

المرجع الرئيسي  :مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ,سيد عثمان

الفرقة ال ال ة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 311

التصميم المعماري ( ) 3

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 6 :

يهدف المقرر إلى دراسة التصميم المعماري للمباني المركبة ات البحور اإلنشائية الكبيرة دراسة البرامو  ,بجمع المعلومات وعمل
الدراسات التحليلية عليها  .عمل التصميمات المعمارية لمباني متعددة العناصر ولمجموعات من المباني  ,مع االهتمام بدراسة الفراغات
الداخلية والخارجية  ,والعالقات البصرية لمجموعة مباني المشروا بين بعضها البعض وبين التكوين العام للمشروا والبيئة المحيطة
بج مراعاة ن يشتمل التصميم على عناصر رئيسية ات بحور إنشائية كبيرة – توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعيتين الواجهية والعلوية
– األبعاد التصميمية للو سائل الصناعية التقنية لإلضاءة والتهوية باألماكن التي يتطلب فيها ل – تشمل الدراسة تدعيم التصميم
بالنما ( المعمارية لتناولج بطريقة القياسات ال ال ية .
Time-saver Standards for Land Scape , Dins
المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 321

تاريخ ونظريات العمارة والفنون () 3

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس - :

المحتوى العلمي للمقرر
يهدف المقرر إلى تعميق مفهوم الرابطة بين تاريخ ونظريات العمارة والفنون من خالل ال الث مكونات التالية
.1
.2
.3

تاريخ العمارة  :يهدف لدراسة اإلطارات الفلسفية والفكرفى العمارة اإلسالمية – دراسة تحليلية مقارنة ألم لة من العصر
اإلسالمي في العالم العربي  :عمارة العرب في الشام  ,بغداد  ,األندلس – العمارة المصرية في خالل العصور اإلسالمية .
تاريخ الفنون  :يهدف لعرض التطور الفني والقيم الجمالية على مر العصور – تحليل م لة للفن في فجر التاريخ وفى مصر
القديمة وحضارات ما بين النهرين و العصور الكالسيكية ــ دراسة مدارس التصوير فى عصر النهضة والعصر الحديث ,
عالقة الفن بالعمارة مع تتبع اإليجابيات والسلبيات .
نظريات العمارة  :يهدف إلى دراسة االتجاهات المعمارية في القرن التاسع عشر كمقدمة للعمارة المعاصرة – االتجاهات
الرومانتيكية – الفجوة بين العمارة اإلنشائية والتطورات نحو االكليكتيكية – عبور الفجوة في وروبا و مريكا .

المرجع الرئيسي :

History of Architecture , Flitcher

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 351

التعليمات التنفي ية وطرا اإلنشاء

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 5 :

يهدف المقرر إلى دراسة تطوير المشروا االبتدائي إلى مشروا تنفي ي متكامل – دراسة تفصيلية لطرا تغطية إنشاء البحور الكبيرة
بمواد إنشائية مختلفة وعالقتها بالتفاصيل المعمارية ال ابتة والمتحركة – دراسات تشمل نواا التكسية للمباني الهيكلية – استخدام
القطاعات المعدنية بجميع نواعها في تصميم نما ( الفتحات والقواطيع ال ابتة والمتحركة – دراسات خاصة لعنصر السلم بأنواا مواده
وتصميماتج المختلفة – إعداد التصميمات التنفي ية وتجهيز مجموعة الرسومات الالزمة للتنفي على الطبيعة – الرسومات المعمارية
والتفاصيل المعمارية وتفاصيل لتشكيل القطاعات اإلنشائية ورسومات األعمال الصحية ورسومات األعمال الكهربية ورسومات األعمال
الخاصة ( المصاعد ….الخ ) .

المرجع الرئيسي :

Working Details , Keith Styles

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 361

التركيبات الفنية والهندسة الصحية

المحتوى العلمي للمقرر

دد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

يهدف المقرر إلى دراسة سس التصميم واشتراطات التنفي للتحكم الصناعي داخل المباني في مجاالت تكييف الهواء – اإلضاءة
والصوتيات واألعمال الصحية .مدخل الطاقة والمجال الحراري  ,المتشرات البيئة  ,مقاييس ومعدالت متشرات الراحة الحرارية ,
االنتقال والتخزين والعزل الحراري – التهوية وتكييف الهواء – مدخل  ,حمال التسخين والتبريد  ,سس التصميم  ,التوزيع المركزي
واألجهزة المنفصلة  ,التهوية الصناعية  ,جهزة ونظم التدفئة – اإلضاءة الصناعية – آليات الرتية ( الضوء والرتية ) مصادر
اإلضاءة الصناعية – تصميم اإلضاءة الصناعية – المعايير والمعدالت القياسية – الصوتيات  :طبيعة الصوت ( السرعة  ,الموجات ,
التردد  ,الشدة  ,الضغط ) مستويات الضغط المعدلة  ,تحليل الصوت و الضوضاء  ,معايير متشرات الراحة  ,التصميم الصوتي للمباني
والفراغات  .المرافق الهيدروليكية  :التغ ية بالمياه والصرف الصحي  ,المخلفات السائلة ومياه المطر – التجهيزات الصحية بالمباني
 ,المشاكل والحلول – احتياجات مقاومة الحريق – التخلص من المخلفات الصلبة – التركيبات الكهربية  :مقدمة التكاليف والصيانة
وتكامل األنظمة – تطبيقات معمارية .

المرجع الرئيسي :الموسوعة الهندسية – جميع األجزاء  ,فاروا البقري

الرقم الكودي للمقرر
عمر 371

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر
تخطيط المدن واإلسكان

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر إلى ن يكتسب الطالب القدرات على تفهم مشاكل تخطيط المدن واإلسكان عامة وبالمدينة المصرية خاصة بأبعادها
المختلفة وممارسة تطبيقية التجاهات معالجتها .
دراسات ساسية  :مشاكل تخطيط المدن واإلسكان في مصر مع اإلشارة إلى بالد العالم المتقدم والنامي في إطار بعادها االقتصادية
واالجتماعية والحضارية وغيرها والمداخل والمفاهيم المختلفة لحلها.
دراسات التخطيط  :المدينة وإقليمها كجودة تخطيطية  ,نظريات التخطيط الشامل والتدريجي وتطبيقاتج على المدن القائمة والجديدة –
سس ونظريات استعمال األر اضي  ,المناطق والمجتمعات السكنية  ,المناطق المفتوحة  ,مراكز األعمال  ,الخدمات بأنواعها  ,مناطق
الصناعية  ,شبكات الطرا
دراسة اإلسكان  :اتجاهات ونظم العملية السكنية  ,االتساا والنما ( السكنية  ,عملية تخطيط وتصميم المناطق السكنية والعوامل
االقتصادية واالجتماعية والبيئية المت رة عليها.
مشروا تخطيط وإسكان مشتر  :مشروا رقع وتقييم مشاكل التخطيط واإلسكان ألحد المناطق القائمة م تخطيطها  ,واالستفادة من
نتائو الدراسة في تخطيط منطقة مستجدة .

المرجع الرئيسي  :في تصميم وتخطيط المناطق السكنية مدخل وتطبيق  ,سيد محمد التوني
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 351

إدارة المشروعات

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر إلى التعريف بأساليب إدارة المشروعات في حل مشاكل التصميم والتنفي في إطار اإلمكانيات المتاحة ومحددات الوقت
والتكلفة.
م دخل إلدارة المشروعات  :األهداف وتدرجها  ,توزيع المسئوليات على األفراد  ,شبكات التتابع المنطقي لألنشطة  ,شبكات المسار
الحر(  ,الجداول الخطية الزمنية  ,األسس العامة إلدارة عمال التنفي  ,برامو تنفي األعمال ( العمالة  ,المواد  ,المعدات ) التمويل
والتدفقات ا لنقدية للمشروا ساليب ومراحل اتخا القرارات  :خطوات اتخا القرار  ,مفاهيم ومعايير التقييم  ,طرا تحديد األهمية
النسبية للمعايير  ,استخدام شبكات التقييم – ساسيات وتطبيقات بحوث العمليات وغيرها .

المرجع الرئيسي  :إدارة مشروعات التشييد  ,محمد ماجد خلوصي
الرقم الكودي للمقرر
مدن 351

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر
األساسات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

يهدف المقرر للتعريف بخواص وميكانيكا التربة واختيار وتصميم األساسات.
الخواص األساسية للتربة :تصنيف التربة  ,دم التربة  ,انتقال اإلجهادات خالل التربة  ,إنضغاط التربة نظرية التدعيم  ,الضغط
الجانبي للتربة – تصميم القواعد الضحلة – األساسات الخزوقية – الحوائط الساندة – بحاث التربة بالموقع واختيار نوا األساس
المناسب.

المرجع الرئيسي :

Foundation Engineering , A.K.Gamal EL.Din

الفرقة الرابعة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 411

التصميم المعماري ( ) 4

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 6 :

تعميق الفكر المعماري للطالب من خالل تدريبج على مداخل تصميميج مختلفة دراسة تحليلية لبدائل التصميم لمشاريع مباني عامة
وسكنية للوصول إلى تكوين معماري وعمراني لكتل المباني وإلى نسب البدائل التي تحقق بها المحددات التصميمية والوظيفية
واإلنشائية والبصرية والبيئة للفراغات المعمارية  ,مع تطبيق القوانين المنظمة للبناء – مشاريع ات حلول مركبة لها بعد عمراني
ومرتبطة بالموقع التطبيقي – الطرا المختلفة إلخرا( الرسومات المعمارية – نما ( مجسمة .

المرجع الرئيسي :

Neufert , John Thakara

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 451

التصميمات التنفي ية ومستندات التنفي

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 6 :

يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على إعداد مستندات التنفي الكاملة للمشروعات وتعريفة بقانون التنظيم  ,و ل بإعداد مجموعة كاملة
من التصميمات التنفي ية ا لصالحة للتنفي على الطبيعة  ,لمشروا معطى يشتمل ضمن عناصره على عنصر ي بحر واسع سبق للطالب
تصميمج في مقرر التصميم المعماري بالسنة ال ال ة ( عمر  ) 311الشروط العامة وطرح العطاءات وتفريغها واإلسناد والتعاقد
والمستخلصات – حساب الكميات للبنود المختلفة – طرا الرفع والحصر من الطبيعة ــ المواصفات العامة ــ تحليل األسعار للمواد
والعمالة ــ برامو الخطة الزمنية وبرامو المسار الحر( ــ الكميات والمواصفات باستخدام الحاسب ايلي ( مقدمة ــ قوانين تنظيم
وتوجيج واشتراطات عمال البناء ــ دراسات وتطبيقات ) .

المرجع الرئيسي :

Time-saver Standards Concise Construction , Brown

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 481

التصميم العمراني

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالتصميم العمراني في مج ال البيئة الطبيعية والبيئة المبنية وتنمية قدرات الطالب على تطبيق مداخل
التصميم العمراني المختلفة في ظروف البيئة المصرية .
تعريف التصميم العمراني وعالقتج بالعلوم التخطيطية المعمارية وغيرها – المداخل والمفاهيم المختلفة للتصميم العمراني – اإلدرا
وال قافة والبيئة الطبيعية كأساس لمبادئ التصميم .
التشكيل الفراغي للمدينة  :طابعها وعناصرها وكيفية إدراكها  ,محددات التشكيل الطبيعية وال قافية  ,هياكل التصميم العمراني للمدينة
ــ الفراغ العمراني ــ عناصر التشكيل و سس التصميم  ,التصميم العمراني كوسيلة للتنمية العمرانية .
تحليل الموقع  :األبعاد الطبيعية والبصرية وال قافية  ,المتغيرات  ,العناصر والمت رات  ,تأ ير الطبيعة على التصميم  ,تصميم وتشكيل
المواقع بعناصرها الطبيعية والمبينة  ,مشروا عمراني تطبيقي.

المرجع الرئيسي :

Urban Design Method & Techniques , signoretta

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 471

تخطيط المدن

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 4 :

يتناول المقرر المداخل والدراسات التخطيطية للمدينة ويركز على منهجية العملية التخطيطية وطرا التحليل وتنمية قدرات الطالب في
مجال تخطيط المدن نظريا ً وتطبيقيا ً  ,دراسات التنمية والتخطيط واالستيطان  :الخطط الهيكلي والمخطط العام للمدينة  :عناصر وتسلسل
عملية إعداد المخطط العام  ,اإلطار اإلقليمي  ,الدراسات الطبيعية واالقتصادية والديموجرافية واالجتماعية  ,اإلطار التشريعي –
األوضاا الراهنة  :الهيكل العمراني  ,استعالمات األراضي  ,المحددات والمشاكل واإلمكانات  ,األهداف والغايات  ,البدائل التخطيطية ,
التقييم و االختبار  ,وسائل التنفي والمتابعة  ,دراسات االستيطان  ,الدراسات التخصيصية لمختلف مناطق وعناصر المدينة – دراسة
مف اهيم التحسين واالرتقاء العمراني وتنمية المجتمعات نظريا وتطبيقيا  .مشروا تخطيط في إحدى المدن القائمة و الجديدة .

المرجع الرئيسي  :تخطيط المدن  ,حمد خالد عالم

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 421

تاريخ ونظريات العمارة ()4

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

تهدف الدراسة إلى عرض مراحل الفلسفات واالتجاهات المعمارية وتحوالتها خالل القرن العشرين مرحلة ما قبل الدولية – اتجاه الفن
الجديد والعمارة العضوية – العمارة الدولية في لمانيا وفرنسا وهولندا – مرحلة ما بين الحربين – مرحلة التقدم العلمي التكنولوجي
بعد الحرب العالمية ال انية – المرحلة اإلنسانية – العمارة البيئية في العالم ومصر – اتجاهات البدائية والشعبية والشكلية التاريخية –
عمارة ما بعد الحدا ة – التوقعات المستقبلية – التحويالت العلمية والحضارية .

المرجع الرئيسي  :ال ية اإلبداا المعماري  ,علي ر فت

الرقم الكودي للمقرر
عمر 414

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر
المشروا

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 4 :

الوصول إلى الحلول التصميمية المتكاملة ات األبعاد المعمارية والعمرانية بما يعبر عن اتجاهات ومناهو الفكر والتصميم المعماري
– دراسة بح ية جماعية للمحددات التصميمية وتحليل مباني عامة مختلفة والوظائف وصوال إلى البرنامو الشامل للمشروا ودراسة
تحليلية للبدائل المختلفة للتصميم للوصول إلى نسبها – تصميم الفراغات المعمارية والعمرانية بما يحقق المحددات التصميمية
والوظيفية و البيئية واإلنشائية واإلنسانية وال قافية – مشروا معماري يحقق حصيلة المعارف والدراسات المعمارية والتكنولوجية
والعمرانية لسنوات دراسات الطالب .

المرجع الرئيسي :

المقـــررات االختيـــارية
لشعبة الهندسة المعمارية
للفرقة ال ال ة
 عمر  311العمارة الداخلية
 عمر  312العمارة والحضارة والتراث
 عمر  313التصميم والتخطيط البيئي والطاقة
 عمر  314تكنولوجيا البناء ونظم اإلنشاء
 عمر  315التجديد واالرتقاء الحضري
 عمر  316اإلسكان في الدول النامية

المقـــررات االختيـــارية
لشعبة الهندسة المعمارية
للفرقة الرابعة
 عمر  411النقد المعماري
 عمر  412الجماليات والتشكيل
 عمر  413الحاسبات ايلية في العمارة
 عمر  414اقتصاديات البناء
 عمر  415الحفاظ الحضري والبيئي
 عمر  416تصميم وتنمية المجتمعات الريفية

المقررات االختيارية للفرقة ال ال ة
الرقم الكودي للمقرر
عمر 311

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر
العمارة الداخلية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

يهدف المقرر إلى دعم مهارات صياغة وتشكيل الفراغات الداخلية في المباني العامة والخاصة والدراسة التفصيلية لمكونات الفراغات
الم عمارية  ,والنظم المت رة على تشكيلها ودعم إمكانيات اإلظهار والتعبير عن مفاهيم وتفاصيل الفراغات المعمارية  ,تاريخ تصميم
الدواخل – اإلدرا البصري للفراغات – مكونات الفراغات  :اإلضاءة  ,الصوتيات – المالمس – األشكال – المعدالت والقياسات
– التصميم الصناعي واألساس – المواد واألدوات – دراسات األلوان وتأ يرها النفسية – جماليات الفراغات الداخلية – االتجاهات
المعاصرة في التصميم الداخلي – الفراغات المعمارية الخاصة – الفراغات المعمارية العامة نما ( ودراسات حالة – التحكم البيئي
واحتياجاتج – التكامل مع اإلطار المعماري – بحاث ودراسات تطبيقية – طرا اإلظهار ومهارات التعبير .

المرجع الرئيسي  :التصميم الداخلي – مبادئ ساسية  ,جريس خوري

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 312

العمارة والحضارة والتراث

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

يهدف المق رر إلى دعم وتعميق خلفية الطالب في المعارف والدراسات اإلنسانية واالجتماعية وال قافية والتأكيد على العالقة التبادلية بين
المجال ال قافي – االجتماعي والعمل والنتا( المعماري مع التركيز على موضوعات ال قافة المحلية – التراث المعماري العمراني
العمارة المحلية واإلقليمية .التعرف بالمجال والبيئة ال قافية  :المالمح والسمات – مناهو و سس التعرف على المالمح – المنهو
الوظيفي – المنهو البنيوي – التفاعل االجتماعي والبيئة العمرانية – اإلدرا وصورة البيئة العمرانية  -اإلدرا وصورة البيئة واألنماط
السلوكية – العمارة والبيئة – العمارة كتعبير عن ال قافة ( نما ( ودراسات تحليلية ) – المفاهيم اإلنسانية والعمليات التصميمية
( الخصوصية  ,التزاحم  ,االحتواء ) -التعبير ال قافي واألنماط السلوكية واالجتماعية – العمارة اإلقليمية على المستويين المحلى
والقومي والدولي – إقليمية العمارة والتعبير المعماري – عوامل ومحددات التعبير اإلقليمي المعماري – تنصيف األقاليم المعمارية
وتعبيراتها – التراث المعماري المصري :التحليل والمفردات وبدائل التعامل مع التراث – الكتابات و هم التوجهات ودراسات ونما (
تطبيقية .

المرجع الرئيسي  :فنون الشرا األوسط والعالم القديم  ,نعمة سماعيل

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 313

التصميم والتخطيط البيئي والطاقة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

المحتوى العلمي للمقرر
يهدف المقرر إلى دعم وبلورة مهارات التصميم والتخطيط البيئي والتركيز على األدوات والتقنيات المتاحة لدعم عمليات التشكيل
المعماري والعمراني باإلضافة إلى تقديم دراسات الطاقة الشمسية والمتجددة والتلوث وتكامل األنظمة في المباني وحولها .
مراجعة المجاالت البيئية ومستوياتها – المناطق المناخية العمرانية في مصر المالمح وتوصيات التصميم والتنمية – التصميم البيئي
المتكامل – مفاهيم المحافظة على الطاقة – متشرات الراحة واالحتياجات اإلنسانية – النظم األبكولوجية – الحماية من العوامل
الطبيعية :التصحر – حركة الرمال – الشواطئ – السيول – مدخل للتعامل مع التلوث الجوى والسطحي.
المعايير والمت رات البيئية والتشكيل وتصميم المواقع – الشمس والبيئة الحرارية – اإلظالل والتشميس – احتياجات اإلضاءة الطبيعية
– االيروديناميكا المعمارية – التصميم لتحلل الهواء والحماية من الرياح – مدخل للطاقة المتجددة الطاقة الشمسية – األساليب والكفاءة
– االستخدامات – الحسابات والجدوى – معايير التصميم – تكامل األنظمة البيئية الداخلية والخارجية  :األسس وإمكانات تحسين
األداء.

المرجع الرئيسي  :دليل العمارة والطاقة – جهاز تخطيط الطاقة  ,عادل يس محرم

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 314

تكنولوجيا البناء ونظم اإلنشاء

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

يهدف المقرر إلى التعريف بأساليب البناء المتطورة والمطورة وتطبيقاتها ودراسة تقنيات وطرا التصنيع في المواقع والمصانع
باإلضافة إلى دراسة اقتصاديات التطبيق والتنفي لنظم اإلنشاء المختلفة التقليدية والميكنة والطرا سابقة التجهيز .
التعريف بمفاهيم التكنولوجيا – خليفة تاريخية – تكنولوجيا البناء في الموقع – الطرا المميكنة ايالت – ميكنة طرا التنفي –
تكنولوجيا سبق التجهيز – المداخل واألساسيات – سبق التجهيز واإلنتا( بالجملة – سس اختيار النظم اإلنشائية – مجاالت التداخل
بين النظم – التصميم – التصنيع والتنفي – اقتصاديات التصميم وإعداد مستندات التنفي – الجوى – المرونة والتصميم – اإلنهاء –
اقتصاديات التعاقد وبدائل طرح المشروا للتنفي – اقتصاديات إقامة المبنى – التصنيع – التنفي بالموقع – النقل والتشوين  -التخزين
– اإلنهاء .

المرجع الرئيسي  :الموسوعة الحدي ة في تشييد تكنولوجيا المباني  ,فاروا عباس حديد

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 315

التجديد واالرتقاء الحضري

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

يهدف المقرر إلى تقديم مداخل ومفاهيم التجديد واالرتقاء الحضري والتأكد على مبد االستفادة القصوى من إمكانيات البيئات المشيدة
القائمة ومواردها البشرية والعمرانية – والتعريف بتجارب التحسين واالرتقاء ( المحلية والعالمية ) وتقييمها – تحليل العمران بالمدن
القائمة – مشاكل العمران القائمة – سباب التدهور والتداعي وظواهره – الجوانب االجتماعية االقتصادية – حاالت المناطق العمرانية
والوسائل والتقنيات لمعالجتها – عمليات التجديد واالرتقاء – خصوصية عمليات التحسين العمراني – التنمية والتطوير – إعادة
التأهيل – التحسين واالتقاء – المحافظة والصيانة – نما ( ودراسات تطبيقية وتخطيطها التفصيلي .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 316

اإلسكان في الدول النامية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

يهدف المقرر إلى التعريف بمشاكل اإلسكان والمناطق السكنية في الدول النامية وإلى تقديم المداخل المختلفة للتعامل مع ه ه المشكلة
مع التركيز على الطبيعية المركبة لمجهودات التنمية و همية الوعي بالجوانب االجتماعية وال قافية واالقتصادية ودور المشاركين في
إنجاحها .
التعريف بالدول النامية – عمليات التنمية ومالمحها – الجوانب العمرانية – مشكلة اإلسكان في الدول النامية – حالة مصر.
مجال اإلسكان  :الجوانب العمرانية – الجوانب االجتماعية وال قافية – األبعاد االقتصادية – الجوانب اإلدارية والتنظيمية – تحليل
مشاكل اإلسكان كميا ونوعيا – حالة وإيجابيات اإلسكان الغير رسمي – دور المجتمعات والمستعملين .
المدخل لحلول مشاكل اإلسكان  :عرض وتقييم – نما ( لالتجاهات والمنظرين – تنمية المناطق السكنية :اإلطار السياسي واإلداري
والتنظيمي – المواقع والعالقات العمرانية – اقتصاديات تنمية المناطق السكنية – مفاهيم التمكين والمشاركة – تخطيط وتشكيل المواقع
السكنية :الوحدات  :التخطيطية األساسية – اإلنسان التقليدية والمطورة – تقسيم األراضي – نماط اإلسكان المالئمة – التنسيق
المعماري ومعالجة الفراغات الخارجية – الفراغات كمورد – ترابط وتكامل الفراغات الداخلية والخارجية – نما ( وتطبيقات ودراسات
بح ية .

المرجع الرئيسي :

المقررات االختيارية للفرقة الرابعة

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 411

النقد المعماري

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر إلى تقديم النقد المعماري و دواتج و ساليبج واستعراض نما ( من اتجاهات ومدارس النقد المعماري ونتاجها والتعرف
على هم منظريها ودعم مهارات التقييم اإليجابي والتعبير عنها بالحوار والتحليل المرئي والكتابة – المفاهيم والتعاريف – النقد
والتقييم والتقويم – طبيعة ووظيفة و همية النقد المعماري – تاريخ النقد المعماري – المدارس واالتجاهات النقدية – عمليات النقد
المعماري – البيانات – التوصيف والتو يق والتسجيل اإليجابي الشرح والتحليل – االفتراضات والمعايير و سس التقييم – التقييم –
النتائو – معايير التقييم – القيم والمعايير الشخصية والمجتمعية – المعايير الكمية والنوعية – التباين والتغير – النقد والتقييم في
العمليات التصميمية ونتائجها -مداخل النقد المعماري – المسابقات المعمارية – نتائو المعماريين والمشروعات الكبرى – نما (
وتطبيقات ودراسات حالة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 412

الجماليات و التشكيل

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر إلى تعميق المفاهيم النظرية واالتجاهات لتناول الجماليات المعمارية والتشكيالت والفراغات والربط بين ه ه المفاهيم
وبين النتائو والمعاصر مع التركيز على التجارب المحلية والتأكي د على العالقات التبادلية بين الجماليات والتشكيل والبيئة االجتماعية
ال قافية والعمرانية ومالمح البيئة والمجتمع  .القيم الجمالية – االتجاهات الفكرية والفلسفية و نواا وانساا الفراغات في العمارة
نما ( مختارة – العمارة اإلسالمية دراسات حالة من مناطق وحقبات تاريخية متباينة – التحول في مفاهيم الفراغات – االتجاهات
اإلنتفاعية ومفاهيم الفراغ في العمارة.
في األدوات والمهارات والمداخل للتشكيل – تصميم الفراغات – المكونات – العمليات التصميمية – المفهوم – البنية – التطور –
التعبير – إشكالية البناء – تطبيقات وبحوث تطبيقية .

المرجع الرئيسي  :ال ية األبداا المعماري  ,علي ر فت

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 413

الحاسبات ايلية في العمارة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر إلى التعريف بإمكانات الحاسبات ايلية في مجاالت العمارة والعمران وتقديم األدوات والتقنيات والتطبيقات التي تمكن من
استخ دامها بكفاءة خالل مراحل عداد البرامو وتحليلها وإظهار التصميمات وتقييمها وإعداد الرسومات ال نائية وال ال ية األبعاد
واستخالص حساباتها  .مقدمة عن الحاسبات ايلية ومكوناتها وطريقة عملها وإمكاناتها – البرمجة واللغات – التعريف بالمشاكل
واحتياجات المصمم – استخد امات الحاسب ايلي في عمليات البرمجة والتصميم المعماري  :قواعد البيانات معالجة النصوص –
الحاسبات وجداول البيانات – الرسم واإلظهار – الحاسب ايلي في التصميم  :البرامو – البدائل والتقييم – التصميمات االبتدائية –
التصميمات التنفي ية والكميات والمواصفات – إدارة المشروعات – الحاسب ايلي في البحوث  :تحليل البيانات وتم يلها – اإلخرا(
المكتبي وغيرها – م لة وتطبيقات  :التصميم بالحاسب تحليل نظم اإلنشاء – الدراسات البيئية  :اإلضاءة – الشمس والظالل –
الحسابات الحرارية – اإلظهار ال ال ي األبعاد – اإلخرا( والتحرير المكتبي وغيرها .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 414

اقتصاديات البناء

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر إلى دراسة الجوانب االقتصادية للمباني ونظافتها والوعي بعناصر ومالمح التكلفة خالل عمليات التصميم والتنفي
والتشغيل والهدم وتقديم المهارات والتقنيات للتحكم في التكلفة في عمليات البناء باإلضافة إلى التعريف بدراسات الجدوى االقتصادية
للمشروعات ومكوناتها.
المجال االقتصادي القومي وتأ يره على صناعة وعمليات البناء – دراسات عناصر التكلفة – التقديرات االبتدائية – عمليات العطاءات
– تقديم بدائل است مارات ر س المال – العمر االقتصادي واإلحالل – بحوث العمليات – طرا التحكم التمويلية – إدارة وصيانة وهدم
المباني – تحليل التكلفة والعائد  ,اختبار المشروعات .
دراسات جدوى المواقع وتقييمها – دراسات الجدوى االبتدائية في عمليات التصميم دراسات الجدوى التسويقية والفنية والتمويلية –
دراسات تقييم ناء وما بعد التنفي – استخدام الحاسب ايلي – دراسات حالة وتطبيقات .

المرجع الرئيسي  :الكميات والمواصف ات ومعدل األداء ألعمال البناء  ,محمد ماجد خلوص
الرقم الكودي للمقرر
عمر 415

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر
الحفاظ الحضري والبيئي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

يهدف المقرر مفاهيم المحافظة والصيانة والتحكم في العمران في المناطق ات القيمة الحضارية في المدن مع كر خاص لحالة
المجتمعات محدودة الموارد – ويركز على مفا هيم ومهارات التصميم والتخطيط المتكامل مع المحيط العمراني واالجتماعي ال قافي إلى
تقديم مفهوم المحافظة على البيئة الطبيعية والتعرف بأدواتها وتقنياتها .
مفاهيم التجديد واالرتقاء ورفع المستوى والصيانة والمحافظة والتحكم – العالقات التبادلية بين مخططات المحافظة واألطراف
التخطيطية العمرانية – ساس الصيانة والمحافظة – مفاهيم االتزان واالستمرارية في البيئة المبينة – األهداف واألولويات – مسح
وتسجيل وتحليل النطاقات ات القيمة الحضارية ــ قوائم المبانى ات القيمة ومعايير تصنيفها – تحديد مناطق المحافظة والصيانة –
صيانة سياسات ومخططات المحافظة  :سياسات الحفاظ – اشتراطات التنمية – الطابع العمراني – المناطق ات الطبيعة الخاصة –
التجمعات السكنية والمختلطة – ضوابط تصميم وملء الفراغات – ساليب التحكم في العمران :اللوائح – االشتراطات – الدالئل
اإلرشادية دراسات قطاعية  :الجوانب االجتماعية وال قافية – إشكالية التراث – اقتصاديات المحافظة – المشاركة الجماهيرية –
دراسات حالة وتطبيقات ميدانية .
الحفاظ البيئي  :االيكولوجى والنظم البيئية – األهداف – المخططات المتكاملة للحفاظ البيئي – دراسات التأ ير على البيئة – النطاقات
التاريخية – سياسات و سس المحافظة ومستوياتها النظم والتقنيات – التنمية والبيئة – القوانين واالشتراطات والتحكم – دراسات
قطاعية وتطبيقات .

المرجع الرئيسي  :التخطيط اإلق ليمي  ,أحمد خالد عالم
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عمر 416

تصميم وتنمية المجتمعات الريفية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس - :

المحتوى العلمي للمقرر
يهدف المقرر إلى تقديم المدخل المتكامل لتنمية وتصميم المجتمعات في إطار المحددات العمرانية والتاريخية واالجتماعية واالقتصادية
ويركز على دور القرية كوحدة منتجة.

المرجع الرئيسي :

