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  ۱الصفحة   
  

 101 ھ ع ھ المعماري التصمیم

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / العالي  التعلیم المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

 ۱۰۱التصمیم المعماري ھ ع ھ  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

اسبوعا ویحضر الطالب یومین في االسبوع وبدوام  ۱٥فصل 
 في كل یوم منھا  ساعات٥بواقع  كامل

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰۰عشرة ساعات اسبوعیا  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 ذلك،عالوة على . اسیةالھدف ھو إعداد الطالب لدخول عالم العمارة فكریا ومفاھیمیا وعملیا كقاعدة عمل أس
 والتكوین، للتصمیم،الموضوع إلى تعریف الطالب بمفھوم العمارة من خالل تحدید المبادئ األساسیة  یھدف

وتطویر اللغة التعبیریة للطالب لتلك  ذلك،وما إلى  الحضریة،ومحیط البیئة  البشري، والمقیاس الثالثة،واألبعاد 
باإلضافة  التحلیلي،الحس الفني واإلبداعي لدى الطالب وأسلوب التفكیر  كما یھدف المقرر على تنمیة .العناصر

یر البیئة الحضریة وتقد ادراكھذه البیئة بدًءا من  و احترامنیة عمراإلى تنمیة وعیھ وإحساسھ بالبیئة الطبیعیة وال
 .سة العالقات بین العناصر وتجري د لعناصرھا ومكوناتھادراوالتقلیدیة 

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 عن االلمام بكافة مفردات المنھج فضال. مبھرهالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
 ھا المفاھیمي ربناء الخیال لدعم إطا -۱
 تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  -۲
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة -۳



  ۲الصفحة   
  

  بالمقرراالھداف المھاراتیة الخاصة   -ب 
   

تھیئة الطالب لدخول عالم العمارة فكریاً ومفاھیمیاً وعملیاً كقاعدة عمل اساسیة، وتعریفھ بمفھوم العمارة 
على مبادئ التصمیم والتكوین والبعد الثالث والفضاء المعماري والمقیاس االنساني  من خالل التعرف

 .ومحیط البیئة الحضریة وغیرھا
 
 تعلم طرائق التعلیم وال     

 
 .الواجب المنزلي •
 التقاریر والعروض التقدیمیة •
- . ر الطبیعیة المحیطةظرجي للمباني والمنارسم خا •
 . رحالت للمعارض الفنیة •
 .االختبارات واالمتحانات •

 
 طرائق التقییم      

 
 . سكتشات سریعة •
 . رسم •
 . االختبارات •
 .نھائي امتحان •

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . ھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیةرء الخیال لدعم إطاناب -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین .۲ج 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 في الفصل رسم حیاة ساكنة _
 . أسئلة ومناقشات ومخططات داخل الفصل _
 . شاھیرمحاضرات باستخدام عرض البیانات عن الفن والم _
 . الواجب المنزلي _
 . التقاریر والعروض التقدیمیة _
- . ر الطبیعیة المحیطةظرسم خارجي للمباني والمنا _
 .رحالت للمعارض الفنیة _

 طرائق التقییم    
 

 .اسكتشات سریعة _
 . رسم _
 . االختبارات _
 .نھائي امتحان _

 



  ۳الصفحة   
  

 

 .)الشخصيلقة بقابلیة التوظیف والتطور األخرى المتع المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 
- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د 
 بتعلم ادارة مش اریع الطال. ۲د 
 تعلم الرسم والتصمیم للطالب  جبرام .۳د 
  



  ٤الصفحة   
  

  األولالفصل الدراسي  .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم قة التعلیمطری الموضوع

  10 األول
 الخطم قی

Quality of 
Line                

 تدریب الطالب من خالل
مجموعة مكثفة من 

 التمارین
 على قیم الخط المختلفة
. باستخدام قلم الرصاص

قدرتھ التعبیریة  تطویر
وبدونھا  للرسم باألدوات
Free Hand وصلللت  

 الى قیم خطیة متنوعة

 اعتماد-۱
 الواجبات

 الصفیة
اعتماد - ۲

 البیتیةالواجبات 
 اعتماد-۳

 االمتحانات
امتحانان  الصفیة

االقل لكل  على
 فصل

 راسيد 

  10 الثاني
 قیم الخط

Quality of 
Line 

تدريب الطالب من خالل 
جمموعة مكثفة من التمارين 
على قيم اخلط املختلفة 

 .الرصاصابستخدام قلم 
سم تطوير قدرته التعبريية للر 

 Freeابألدوات وبدو�ا 
Hand  للتوصل اىل قيم

 .خطية متنوعة

 تمارین
 تطبیقیة

 ۱۰ الثالث

تمارین 
 ...تطبیقیة

 استخدام تقنیة
اإلخراج 
 بالكوالج
لتسھیل 
 توضیح
 .الفكرة

 مبادئ التكوین
Compositio

n                    
       

Fundament
als 

التعریف بالمبادئ -۱
نائي األساسیة للتصمیم ث

 ۲األبعاد 
dimensional :  

مفھوم التكوین، عناصره، 
مبادئھ األساسیة، أنواع 

 .التكوینات 

تمارین 
... تطبیقیة

استخدام تقنیة 
األخراج 
بالكوالج 

لتسھیـــل توضیح 
 .الفكرة

 ۱۰ الرابع

رسم مفصل 
مقییس لجزء 

منتخب من 
احدى المباني 

التي تمت 
 زیارتھا

زیارة الى 
الشریان 

 ي لبغدادالتاریخ

القصر العباسي، القشلة -
والسراي، المدرسة 
المستنصریة، سوق 
 السراي ودار الوالي

محاضرة عن أسلوب -
رسم وتقییس واجھات 

المباني التاریخیة 
 .وتطبیقھا موقعیا 

 تمارین تطبیقیة

اللون في  تمارین العجلة ۱۰ الخامس
 Colorالتكوین 

نظریة اللون ومبادئھ 
األساسیة  ، اشتقاق 

استخدام ألوان  –األلوان 
 تمارین تطبیقیة



  ٥الصفحة   
  

in 
Compositio

n 

 .Poster Cالبوستر 

 ۱۰ السادس

تصمیم تكوین 
 مع

 ادخال الثیمات
 .اللونیة علیة

ادخال : اللون في التكوین 
اللون كمتغیر جدید في 

 التكوین
 تمارین تطبیقیة

 ۱۰ السابع

مشروع 
حقیقي یقوم 

الطالب 
تجریده الى ب

عناصره 
األساسیة ومن 
ثم بناء تكوین 

 بإعادةجدید 
تركیب تلك 

 .العناصر 

التجرید 
 والتكوین

مشروع قصیر یتم من 
خاللھ تطبیق المفاھیم 
 .التي تم التعرض الیھا 

 تمارین تطبیقیة

 ۱۰ الثامن

 ۱۰ التاسع

التكوین 
السابق یتم 
تحویلھ الى 
البعد الثالث 

ودراسة 
العالقات 
التكوینیة 

المتحققة في 
 .البعد الثالث 

التكوین بالبعد 
 الثالث

۳D 
Compositio

n 

 Volumeادخال الحجم 
لمتغیر جدید في التكوین ، 

الفضاء والكتلة وقیمھا 
 التعبیریة

 تمارین
 تطبیقیة

 ۱۰ العاشر

 Day Sketch......   امتحان 
رسم تقییسي 

لجزء من 
احدى 

الواجھات 
 التقلیدیة

 لدور التراثیة ألحدى المواقع التقلیدیة في بغدادزیارة ل

 الحادي
 تقدیم نھائي للتمرین  ۱۰ عشر

 ۱۰ الثاني عشر

تقییس 
ودراسة واقع 
الحال، دراسة 

عن الفضاء 
المنتخب 
وأبعاده 
 القیاسیة

المقیاس 
االنساني 

Human 
Scale 

 
یتخلل المرحلة 

 ۲امتحان رقم 
Day  

Sketch)( 

لة ویمثل المفصل بین الحا
التجریدیة والقیم األخرى 

التعرف . في العمارة 
على المفھوم وتطبیقاتھ 

والتمییز بین المقیاس 
Scale  في المبنى السكني

التطبیق ... والمبنى العام
من خالل دراسة واقعیة 
ألحدى فضاءات السكن 

الداخلیة ، تطویر الفضاء 
مع التركیز على دراسة 

المتطلبات الفضائیة 
عبیریة والوظیفیة والت

 تمارین
 تطبیقیة

تطویر  ۱۰ عشر الثالث
 الفضاء

 ۱۰ الرابع عشر
ادخال اللون 

والملمس على 
 الفضاء

تقدیم ما قبل  ۱۰الخامس 
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 Preالنھائي  عشر
final 

للفضاء  ، ادخال اللون 
والملمس ودراسة األثاث 

 .وغیرھا 
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 الفصل الثاني 

 مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 10 األول

مودیل داخلي ، 
مخطط أرضي ، 
مقاطع ترسم مرة 

بالرصاص 
وأخرى بالكوالج 
باأللوان الحقیقیة 

. 

التقدیم النھائـــــــــي لتمرین الفضاء 
 Finalالداخلي  

 تمارین
 ...تطبیقیة

 10 الثاني

 تقییسیھرسومات 
حدى المعالم أل

المھمة التي تمت 
 .زیارتھا 

خارج  التارخييةسفرة علمية اىل احدى املواقع 
  مدينة بغداد

 Day)  ۳(امتحان رقـــــــــــــــــم   ۱۰ الثالث
Sketch  

 ۱۰ الرابع

دراسة الموقع 
ومحدداتھ، 
دراسة عن 

المناطق التقلیدیة 
العمارة ضمن  .

 سیاقھا الحضري
دراسة لعالقة 

صمیم والمحیط الت
الخارجي 

 المجاور
 المشروع النھائي

تصمیم مبنى 
صغیر ذو وظیفة 

 محددة
في  تراثیة( 

 )الغالب 
الفعالیات بسیطة 
تمثل تجمیع لعدد 

محدد من 
الفضاءات ذات 
وظائف مختلفة 

على  التأكید.
دراسة الموقع 

والفضاءات 
 الخارجیة

بعد أن تم دراسة 
المبادئ األساسیة في 

التأكید ھنا التصمیم یتم 
على ضرورة تفاعل 

التصمیم مع بیئتھ 
المجاورة من خالل 

سلسلة من 
المحاضرات 

والزیارات المیدانیة 
ألنسجة حضریة 

مختلفة وتطبیق كل 
ذلك الحقا في 

المشروع النھائي الذي 
یمثل خالصة كل ما 

تعرض لھ الطالب في 
 .األولىالمرحلة 
 :المشروعمراحل 

q    دراسة الموقع
 والمؤثراتوالمحیط 

البیئیة والسیاقیة 
 .المختلفة 

q    دراسة الفعالیة
بأسلوب معمق من 
النواحي الوظیفیة 

والمتطلبات التعبیریة 
 والرمزیة 

q    دراسات الشكل
 Formالمعماري 

 تمارین
 ...تطبیقیة

  ۱۰ الخامس
  ۱۰ السادس

  ۱۰ السابع

 ۱۰ الثامن

  ۱۰ التاسع
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 البنیة التحتیة  .۱۱

 الكتب المقررة المطلوبة -۱
Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek, 
Architecture: Form, Space, and Order, 2004 
Steven P. Juroszek , Design Drawing, 2005 

 ,Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲
Architecture: Form, Space, and Order, 2004 

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  )المجالت العلمیة، التقاریر ،(

 العدید من المشاریع والمجالت واالمثلة العالمیة
Annual 

Architectural record 

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،..... 

Arch daily 
Arch h2o 
Arch space 
dezeen 

 

 

 

 Day Sketch......   امتحان   ۱۰ العاشر

 الحادي
نقد فردي وتطویر  /  nd Prelim ۲تقدیـــــــم مرحلة ثانیة   ۱۰ عشر

 الفكرة
 تمارین تطویـــــــر الفكرة التصمیمیة  ۱۰ الثاني عشر

 Pre Finalالتقدیــــــم ما قبل النھائـي    ۱۰ عشر الثالث تطبیقیة
 Finalائـــــي    التقدیـم النھ  ۱۰ الرابع عشر

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 



  ۱الصفحة   
  

 ۱۰۲الرسم المعماري ھـ ع ھـ 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

 ۱۰۲الرسم المعماري ھـ ع ھـ  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

 في االسبوع وبدوام یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
 ساعات  ۳كامل بواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 اساعة سنوی ۹۰ساعات اسبوعیا  ثالث  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

ولذلك فان المادة تھدف   الى بناء . احد اھم وسائل التعبیر عن أفكار المعماري التصمیمیة  یعد الرسم المعماري
(   في المختلفةالتقنیات الى تدریبة على استخدام المواد و باإلضافة وتنمیھ مھارات الطالب التعبیریة

(Presentation ) التسلسل الواضح  ویركز الموضوع على البناء التدریجي لمھارات الطالب من خالل
 twoDimensional( بقیم الخط  ووصوالَ الى الرسومات ذات البعدین  الخاصةللتمارین ابتداءاَ من التمارین 

ولذلك فان المادة تھدف الى بناء . اھم وسائل التعبیر عن أفكار المعماري التصمیمیة أحدیعد الرسم المعماري 
  االظھارالى تدریبة على استخدام المواد والتقنیات المختلفة في  باإلضافةت الطالب التعبیریة امھار وتنمیة

(Presentation)   ت الطالب من خالل التسلسل الواضح راالموضوع على البناء التدریجي لمھا  ویركز
 Twoووصوال الى الرسومات ذات البعدین   من التمارین الخاصة بقیم الخط ابتداءللتمارین 

Dimensional Drawings     المتمثلة بالمساقط االفقیة والعمودیة(Plans, Sections and 
Elevations) 

  Threeالثاني یتم التعریف بالمبادئ االساسیة للرسومات ثالثیة االبعاد  الدراسيصل وفي الف
Dimensional Drawings    وخاصة مبادئ رسم االكسونومترك واالیزومترك (Axonometric & 

Isometric ( في المرحلة االولى التركیز على تقنیات االظھار بقلم الرصاص أما بالنسبة الى االظھار فیتم 
البوستر والمائیة فضال عن تنمیة مھارة عمل  والكوالج واالقالم الخشبیة والتحبیر ومبادئ االظھار بألوان

 )Architectural Model Making (النماذج المعماریة 



  ۲الصفحة   
  

Drawings ) ة والعمودی األفقیةبالمسـاقط  المتمثلة )( Plans, Sections and Elevations ) . وفي
 three) االبعاد  ثالثیةللرسومات  األساسیةالنصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني یتم التعریف بالمبادئ 

Dimensional Drawings )  وخاصھ مبادئ رسم االكسونومترك واالیزومترك )(Axonometric& 
Isometric  )  ھار  فیتم في المرحلة االولى التركیز على  تقنیات االظھار بقلم الرصاص الى االظ بالنسبةأما

البوستر والمائیة فضال عن تنمیھ مھارة عمل  الخشبیة والتحبیر ومبادئ االظھار  بألوان والكوالج واالقالم
 .المعماریةالنماذج 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
- ھا المفاھیمي ربناء الخیال لدعم إطا

 تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  ۲أ 
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة ۳أ 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 الھندسیةواسطة االدوات سیتمكن الطالب من التصمیم والرسم ب۱ب 

- مشروعھ بشكل  واظھار مھارات التي تمكنھ من انھاء ورسمویتمكن الطالب من الحصول على كافة ال
 متكامل

 طرائق التعلیم والتعلم      
 .الواجب المنزلي •
 التقاریر والعروض التقدیمیة •
- . رسم خارجي للمباني والمناظر الطبیعیة المحیطة •
 . ارض الفنیةرحالت للمع •
 .االختبارات واالمتحانات •

 طرائق التقییم      
 . سكتشات سریعة •
 . رسم •
 . االختبارات •
 .امتحان نھائي •

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . بناء الخیال لدعم إطارھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیة -۱ج
 .لدمج جھودھم مع اآلخرینبناء القدرات للعمل مع فریق . ۲ج 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 تالمحاضرا. ۱
 .التفاعلیةالدروس  .۲
 .والمھماتالواجبات  .۳
 .االختبارات واالمتحانات .٤



  ۳الصفحة   
  

 

 .أسئلة ومناقشات داخل الفصل. ٥
 .األنشطة الالمنھجیة. ٦
 .داخل وخارج الصف بمناقشات الطال .۸
 لملصقاتالتقاریر والعروض التقدیمیة وا .۹
 طرائق التقییم    
 

 .اسكتشات سریعة •
 . رسم •
 . االختبارات •
 .امتحان نھائي •

 
 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 

- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د   -۱د
 رة مش اریع الطالبتعلم ادا. ۲د 
 برامج تعلم الرسم والتصمیم للطالب. ۳د 
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 بنیة المقرر .۱۰

الساعا األسبوع
 ت

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

  ۳  األول
 – Quality of lineقيم اخلط 

 .ابخلطوطتكوينات 

 المحاضرات.
. 

 الدروس.  ۲
 .التفاعلیة

 الواجبات .۳
 .والمھمات 

٤ . 
 االختبارات
 .واالمتحانات

 أسئلة. ٥
 ومناقشات

 داخل
 .الفصل

 األنشطة. ٦
 .الالمنھجیة

 مناقشات.  ۸
 بالطال

 داخل وخارج
 .الصف

 التقاریر. ۹
 والعروض
 التقدیمیة

 والملصقات

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الثاني 
االظهار / له تكم –تكوينات ابخلطوط 

 Collageالكوالج بتقنيه
تقییم لعمل الطالب الصفي 

 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الثالث
تكوينات 

. ادخاالملاء،االشجار،التبليط ابخلطوط
 يف الرسومات املعمارية اخل

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الرابع
تقييس  –ز�رة ميدانيه اىل مباين اترخييه 

 –الواجهات ونقلها اىل لوحه الرسم 
 االظهار ابلرصاص

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الخامس
 Colorعجلة االلوان / مبادئ اللون 

circle / خط االلوان 
تقییم لعمل الطالب الصفي 

 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ السادس
 Tint... االلوان املكمله وتدرجاهتا 
& shade / 

Complementary Colors 

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

 Composition  التكوين اباللوان  ۳ السابع
in Color 

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الثامن
تكوين اباللوان  –التجريد والتكوين 

) االسود واالبيض( يله ابلرصاص ومث
 والكوالج

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ التاسع
عمل املوديال ت املعماريه 

Architectural Model 
Making  . 

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ العاشر
  رسم املساقط االفقية والواجهات

Top View & Elevations 
. 

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

الحادي 
  ۳ عشر 

املقاطع  –تكمله رسم املساقط العموديه 
 .  Sections  املعماريه

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الثاني عشر
املخططات  –رسم املساقط االفقية 

 . Floor Plansاالرضيه 
لطالب الصفي تقییم لعمل ا

 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الثالث عشر 
املساقط االفقية والعموديه ابلرصاص 

 .والكوالج 
تقییم لعمل الطالب الصفي 

 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الرابع عشر
الرتكيز على تقنيات عمل املوديالت 

 Arch Model  املعمارية
Making 

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 یومي  و البیتي بشكل 

تقییم لعمل الطالب الصفي الرتكيز على رسم املساقط املختلفه   ۳الخامس 
 و البیتي بشكل یومي  
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واملوديل للمشروع التصميمي قيد االجناز  عشر
. 
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 الفصل الدراسي الثاني 

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

 یمطریقة التقی طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 –تقنیة الرسم بقلم التحبیر   ۳  األول
 تمرینات متنوعھ

 المحاضرات.
. 

 الدروس.  ٢
 .التفاعل�ة

 الواج�ات. ٣
 .والمهمات 

٤ . 
 االخت�ارات
 .واالمتحانات

 أسئلة. ٥
 ومناقشات

 داخل
 .الفصل

 األنشطة. ٦
 .الالمنهج�ة

 مناقشات.  ٨
 الطالب

 داخل وخارج
 .الصف

 التقار�ر. ٩
 والعروض

 �م�ةالتقد
 والملصقات

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

تقییم لعمل الطالب الصفي  تكمله –الرسم �التحبیر   ۳ الثاني 
 و البیتي بشكل یومي  

تقییم لعمل الطالب الصفي  Day Sketch  ۳ الثالث
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الرابع

 –ز�ارات لمناطق تراث�ة 
لواقع الحال  رسومات موقع�ه

تحول الى رسومات مق�سة 
الجزاء او عناصر من الواجهات 

 التحبیر   االظهار �قلم/ 

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الخامس
رسم المخططات والمساقط 

 بتقن�ه التحبیر  المختلفه
تقییم لعمل الطالب الصفي 

 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ السادس
تكمله  –ساقط �الحبر رسم الم

... 
تقییم لعمل الطالب الصفي 

 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ السابع
/ الرسومات الثالث�ة اال�عاد 
محاضرة وتمار�ن عن 
 .االكسونومترك واالیزومترك

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ الثامن

تكو�ن �س�ط �االیزومترك 
Composition in 

Isometric  / المكعب
 .والمتواز�ات واالقب�ة واالقواس

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ التاسع
االیزو مترك الخارجي 
Exterior Isometric 

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

  ۳ العاشر
ایزومترك خارجي  –أمتحان 

للمشروع النهائي مع اظهار 
 كامل

لعمل الطالب الصفي تقییم 
 و البیتي بشكل یومي  

الحادي 
  ۳ عشر 

الظل والظالل في المساقط 
 االفق�ة

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  

تقییم لعمل الطالب الصفي  الظل والظالل في الواجهات  ۳ الثاني عشر
 و البیتي بشكل یومي  

تقییم لعمل الطالب الصفي  لامتحان عن الظل والظال  ۳ الثالث عشر 
 و البیتي بشكل یومي  

تقییم لعمل الطالب الصفي  .تقن�ات اخرى في االظهار   ۳ الرابع عشر
 و البیتي بشكل یومي  
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 لتحتیة البنیة ا .۱۱

 الكتب المقررة المطلوبة -۱
Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek, 
Architecture: Form, Space, and Order, 2004 
Steven P. Juroszek , Design Drawing, 2005 

 ,Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲
Architecture: Form, Space, and Order, 2004 

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  )المجالت العلمیة، التقاریر ،(

 العدید من المشاریع والمجالت واالمثلة العالمیة
Annual 

Architectural record 

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،..... 

Arch daily 
Arch h2o 
Arch space 
dezeen 

 
 

 اسيخطة تطویر المقرر الدر .۱۲

 

 

الخامس 
  ۳ عشر

المساقط المختلفه بتقن�ات االقالم 
 الخ...الخشب�ة 

تقییم لعمل الطالب الصفي 
 و البیتي بشكل یومي  



  ۱الصفحة   
  

                                               ۱۰۳الرسم الیدوي رقم الرمزھـ ع ھـ 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

                                               ۱۰۳الرسم الیدوي رقم الرمزھـ ع ھـ  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰نظام السنوي ویتكون من ال

 في االسبوع وبدوام كامل یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
  ساعات ٤بواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۱۲۰ساعات اسبوعیا  ٤ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 ف المقررأھدا .۸

أقالم الرصاص  التصمیم مثل الحر وعملیھفي اساسیات الرسم  المستخدمةالطالب على اھم التقنیات  یتعرف
 .الزیتیة، االلوان رألوان البوست، االلوان المائیة، الملونةواقالم التحبیر، واالقالم الخشبیة 

 .بھاساس واالح تنمیھ قدرة الطالب في اصول اختیار التشكیل واللون المناسب
والظل  والحركةللنسب  وأدركھ سالملمو التفاصیل الدقیقة في الواقع المادي إدراكتمرین عین الطالب على 

 .واللونوالضوء 
االخرى مثل التصمیم والرسم  تمكین الطالب من استیعاب المفردات التي سوف یستخدمھا في الدروس

 .المعماري
- : تمثلالصیفیة  العطلةاعمال فنیھ وخالل  عن عشره دال یزیما یقدم الطالب الناجح الى المرحلة الثانیة 

 او االلوان الخشبیة  والتحبیرتوثیق لبعض المباني التراثیة بأقالم الرصاص  
  .بغداد والمحافظاتتوثیق لبعض النصب التذكاریة في          - أ

 .لمباني عراقیة وعالمیھ  منقولةرسوم        - ب

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 لمام بكافة مفردات المنھجعن اال فضال. مبھرهالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 رائق التعلیم والتعلم والتقییموط المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المعرفیة -أ
- ھا المفاھیمي ربناء الخیال لدعم إطا

- تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  ۲أ 
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة ۳أ 

  الخاصة بالمقرر االھداف المھاراتیة  -ب 
 .تنمیة قدرة الطالب في أساسیات اختیار التركیب واللون المناسب والشعور بھذه القدرة۱ب 
 تدریب عین الطالب على التعرف على التفاصیل الدقیقة في العالم الحقیقي الملموس والتعرف على .۲ب 

 .الظل والضوء واللون النسب المئویة والحركات والظل و
 العناصر التي سیستخدمھا في المواد األخرى مثل التصمیم والرسومات بطالب من استیعاتمكین ال. ۳ب 

 المعماریة 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 رسم حیاة صامتة في الفصل  •
 . أسئلة ومناقشات ومخططات داخل الفصل •
 . محاضرات باستخدام عرض البیانات عن الفن والمشاھیر •
 . الواجب المنزلي •
 . والعروض التقدیمیة التقاریر •
 . رسم خارجي للمباني والمنا ر الطبیعیة المحیطة •
 . رحالت للمعارض الفنیة •
 االختبارات واالمتحانات •

 طرائق التقییم      
 

 .اسكتشات سریعة •
  .بالطالرسوم  •
 . االختبارات •
 نھائي امتحان •

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . ھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیةبناء الخیال لدعم إطارھم المفا -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین. ۲ج 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 رسم حیاة ساكنة في الفصل  •
 . أسئلة ومناقشات ومخططات داخل الفصل •
 . محاضرات باستخدام عرض البیانات عن الفن والمشاھیر •
 . الواجب المنزلي •
 . التقاریر والعروض التقدیمیة •
 . ر الطبیعیة المحیطةظرسم خارجي للمباني والمنا •



  ۳الصفحة   
  

 

 رحالت للمعارض الفنیة •

 طرائق التقییم    
 

 .اسكتشات سریعة •
 . رسم •
 . االختبارات •
 نھائي امتحان •

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 

 .القدرة على العمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین .۱د   
 بطالتعلم ادارة المشارع لل .۲د 
 ببرامج تعلم الرسم والتصمیم للطال. ۳د 
  



  ٤الصفحة   
  

  األولالفصل الدراسي  بنیة المقرر .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة  طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 لتقییما

 ٤ االول

لوحة رسم 
 صامتة

عها ا التعر�ف �مواد الرسم الیدوي انو 
وطر�قه الرسم بها مع تمر�ن للید �قلم 

 HPالكراف�ك 
 األفق�ةعلى رسم الخطوط المستق�مة 

 الخ. .والمتعامدة والمائلة، ولشاقول�ه،

 

 الواجبات
 الصفیة
 والبیتیة

 والواجبات
 اإلضافیة

 االمتحانات
 والتقاریر

 وبةالمطل

 ٤ الثاني 
تمار�ن للید على استخدام الخطوط 

 بینهما  والمزاوجة والمتعرجةالدائر�ة 
 

 ٤ الثالث
تمار�ن للید على استخدام الخطوط 

 بینهما  والمزاوجة والمتعرجةالدائر�ة 
 

 ٤ الرابع

 الهندس�ة لألشكال  م�ادئ المنظور
 والهندس�ة،  األسطوان�ة الكرو�ة

 ألشكالاالخرى مع تمار�ن منفرده 
 .ومنظور فني  متعددةهندس�ه 

 

 ٤ الخامس
 تیالكراف( الرصاص  �أقالمالتظلیل 

 الضوئ�ة المناورة�االعتماد على ) 
 

 ٤ السادس

 free الحرةتقر�ب وتجر�د االشكال 
forms  وتقر�بها الى اقرب شكل

هندسي معروف مع رسم منظور 
 .حره  ألشكال

 

 ٤ بعالسا
 ثالثة still lifeرسم منظور حي 

اشكال او اكثر مع خلف�ة تكو�نه ، 
  السا�قةامتحان للمرحلة 

 

 ٤ الثامن
تدر�ب حول استخدام الوان البوستر 

 مع تمر�ن تدرج االلوان وشدتها 
 

 ٤ التاسع

رسم تكو�ن في الوان البوستر مع 
استخدام اللون االب�ض واالسود مع 

خدام الوان البوستر تكو�ن اخر �است
 والتر�یز على الضوء والظل 

 

 ٤ العاشر
في  المستخدمةدرس عن التقن�ات 

) الزجاج ، الخشب ، المعدن( المواد 
  مختلفةرسم حي المواد 

 



  ٥الصفحة   
  

 
 
 
 
 

 ..)اقداح جرار دالت ( 

الحادي 
 ٤ عشر

�س�ط   المنظور مع تمر�ن دراسة
اال�عاد في  الثالث�ةحول االشكال 

نظور هندسي حي م  النظور رسم
 .اعماق الرسم   �ظهر

 

 ٤ الثاني عشر

منظور لمبنى بنقطه تالشي  دراسة
) اجزاء من واجهه مبنى ( واحده 

في  المختلفةاستخدام التقن�ات   مع
الرسم من خالل مصدر ضوئي واحد 

من خالله اعماق المنظور   و�ظهر
 .�استخدام الظالل

 

 ٤ الثالث عشر

الن�اتات درس حول تقن�ات رسم 
رسم غصن ن�اتي ذو ( واالشجار 

عدد قلیل من االوراق ثم رسم اشجار 
 .خارج المرسم 

 



  ٦الصفحة   
  

  الثانيالفصل الدراسي  بنیة المقرر .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 طریقة التقییم التعلیم

 ٤ االول

لوحة رسم 
 صامتة

بنقطتین تالشي مع   منظور مبنى
من مستوى  المساحةرسم مبنى قسم 

 االرض
 

 االعمال تواكب 
اعمال  الصفیة

 .تكمیلیة بیتیة
 نھایة امتحان •

 .االول الفصل
 الطالب یقدم •

 اعمالھ كافة
 الصفیة

 والبیتیة في
 حقیبة فنیة
 ویقیم جھد

الفصلي  الطالب
 .خاللھا من

 للعطلةواجب 
ال  الربیعیة بما

 ثةثالعن  دیزی
 اعمال

 ٤ الثاني 
تكمله ( تالشي  بنقطتینمنظور 

 )الرسم السابق 
 

 ٤ الثالث
منظور داخلي بنقطتین تالشي مع 

 امتحان وتقی�م المرحلة
 

 ٤ الرابع
ذات ثالث   العال�ة األبن�ةمنظور 

 ) الجامعة رئاسةبنا�ه ( نقاط تالشي 
 

 ٤ الخامس

رسم /  السر�عةمرحلة التخط�طات 
طین او اكثر سر�عین مصغر�ن تخط�

  دراسةلمبنى مع  تمار�ن اخرى مع 
  land scope األبن�ةمح�ط 
 االتجاه نحو التجر�د على  والتأكید

�التدرجات  المختلفةتمیز المساحات 
وجود توازن بین التدرجات  اللون�ة

 contract  رالتقادی داللون�ة اعتما
 المختلفةفي تمیز االشكال 

 

 ٤ السادس

دراسة   pen inkحلة القلم الحبر مر 
الحبر ��ف�ة  �أقالمتقن�ات الرسم 
، م�عثره ،  طعةامتقالتظلیل خطوط 

مع رسم عده اوراق اشجار . تنق�ط 
في الشكل والحجم والتظلیل  مختلفة

 داخل الصف

 

 ٤ السابع

 ٣( تخط�ط لعدة انواع من االشجار 
 :على تمییز االنواع  والتأكید) انواع 

 Form العامة�الهیئة        - أ
  Textureملمس االوراق     - ب
استخدام التظلیل لتجس�م الهیئة  -ج

 التحبیر �أقالممع رسم حي 

 

 رسم منظور لمبنى بنقطه تالشي  ٤ الثامن



  ۷الصفحة   
  

 

 البنیة التحتیة  .۱۲

  الكتب المقررة المطلوبة -۱

  )المصادر(الرئیسیة المراجع  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  )المجالت العلمیة، التقاریر ،(

 الحركات الفنیة ، الفن،: المواقع المتاحة ذات الصلة بالموضوع
نظریة مصحوبة بعرض  محاضرات والفنانین المشھورین

الطلبة للمعارض  زیارات ئح للفنانین واعمالھم اضافة الىشرا
 .العراقالفنانین في الفنیة لھؤالء 

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،..... 

Arch daily 
Arch h2o 
Arch space 
dezeen 

 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۳

واحده ونقطتین �قلم الحبر مع 
 التظلیل

 ٤ التاسع

  portraitوجه االنسان  دراسة
بتحدید على التخط�ط العام  والتأكید

النسب اوال ثم الدخول الى التفاصیل 
وتحدید المعالم �السطوح ثم التظلیل 

 مع دراسة  نسب جسم االنسان

 

 ٤ العاشر
 الخشب�ة �األلوانمرحلة  الرسم 

colored pencil رسم حي هندسي 
 

الحادي 
 ٤ عشر

رسم عدة انواع من االشجار مع رسم 
 الخ...تكو�ن حي لفاكهه أو زهور 

 

 ٤ لثاني عشرا
رسم منظور ذا نقاط تالشي واحده  
أو نقطتي تالشي �استخدام االلوان  

 . للمرحلةالخشب�ة مع تقی�م 
 

 ٤ الثالث عشر
 الفصل الثاني نها�ةامتحان 

تم رسمه في  تقد�م �افه ما*    
 .الحقی�ة الفن�ة  للطالب 

 



  ۸الصفحة   
  

 

 



  ۱الصفحة   
  

                                                ۱۰٦الریاضیات رقم الرمز ھـ ع س 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

                                                ۱۰٦الریاضیات رقم الرمز ھـ ع س  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰السنوي ویتكون من  النظام
 في االسبوع وبدوام كامل یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
  ساعتان لكل یومبواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ٦۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 اف المقررأھد .۸

مع اضافھ بعض  الھندسةأساسیھ لطالب في كلیھ  ھو اعطاء الطالب فكره عامھ عن مادة الریاضیات كمبادئ
 المتقدمةفي مراحلة  المعماریة الھندسةطالب  والتي یستفاد منھا الھندسةالتطبیقات 

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 مام بكافة مفردات المنھجعن االل فضال. مبھرهالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
- ھا المفاھیمي رالخیال لدعم إطا بناء

- تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  ۲أ 
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة ۳أ 



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 .الطالب في مراحل تقدمھإضافة بعض التطبیقات الھندسیة التي تفید 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 محاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل ال فصل. ٥ •
 العالقة بین النظریة والتطبیق. ٦ •

 طرائق التقییم      
 

 . االختبارات
 امتحان نھائي 

 امتحانات یومیھ 
 ات بیتیھ واجب

 تقاریر

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . بناء الخیال لدعم إطارھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیة -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین. ۲ج 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 .المحاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات .٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل الفصل. ٥ •
 .العالقة بین النظریة والتطبیق. ٦ •

 طرائق التقییم    
 

 . االختبارات •
 . امتحان نھائي •
 التقاریر  •
 المناقشات  •



  ۳الصفحة   
  

 

 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 
- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د 
 بتعلم ادارة مشروع مع الطال. ۲د 
  ببرامج تعلم الرسم والتصمیم للطال. ۳د 



  ٤الصفحة   
  

  األولالفصل الدراسي  بنیة المقرر .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة  طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التقییم

  2 االول
مقدمه عامه عن نظام االعداد 

الجزء /  المطلقة والق�مةوالمترجمات 
 األول

 القاء محاضره
 عرض شرائح

 )بور بوینت(

 االمتحانات
 والواجبات

  2 الثاني 
مقدمه عامه عن نظام االعداد 

الجزء /  المطلقة والق�مةوالمترجمات 
 الثاني 

 ل والمدى الداله تعر�فها ا�جاد المجا  2 الثالث

  2  الرابع
ومعكوساتها ورسم  المثلث�ةالدوال 

 الدوال ومجالها ومداها  هذه

  2 الخامس 
ومعكوساتها ورسم  المثلث�ةالدوال 

 الدوال ومجالها ومداها  هذه

  2 السادس 

الدوال ( وتطب�قاتها  المشتقة
ومعكوساتها  والمثلث�ة االعت�اد�ة

 الق�مة مثل ا�حاد المشتقةوتطب�قات 
العظمى  النها�ةوتطب�قات  ةالتعر�ب�

 )والصغرى 

  2 السابع  

الدوال ( وتطب�قاتها  المشتقة
ومعكوساتها االعت�اد�ة والمثلث�ة 

الق�مة مثل ا�حاد  المشتقةوتطب�قات 
العظمى النها�ة التعر�ب�ه وتطب�قات 

 تكمله  –) والصغرى 

  2 الثامن

الدوال ( وتطب�قاتها  المشتقة
ومعكوساتها االعت�اد�ة والمثلث�ة 

الق�مة مثل ا�حاد  المشتقةوتطب�قات 
العظمى النها�ة التعر�ب�ه وتطب�قات 

 تكمله –) والصغرى 

التاسع و 
  2 العاشر

الدوال ( وتطب�قاتها  المشتقة
ومعكوساتها االعت�اد�ة والمثلث�ة 

الق�مة مثل ا�حاد  المشتقةوتطب�قات 
العظمى ا�ة النهالتعر�ب�ه وتطب�قات 

 تكمله –) والصغرى 



  ٥الصفحة   
  

 
 
 
 

الحادي 
  2 عشر 

الدوال ( وتطب�قاتها  المشتقة
ومعكوساتها االعت�اد�ة والمثلث�ة 

الق�مة مثل ا�حاد  المشتقةوتطب�قات 
العظمى النها�ة التعر�ب�ه وتطب�قات 

 تكمله –) والصغرى 
 الرسم التفصیلي للدوال   ۲ الثاني عشر
 تفصیلي للدوال الرسم ال  ۲ الثالث عشر

الرابع  
 الغا�ات  إل�جادقاعدة لو�یتال      ۲ عشر

الخامس 
 المجــــــددات  ۲ عشر



  ٦الصفحة   
  

 الفصل الدراسي الثاني   بنیة المقرر .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة  طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التقییم

  2 االول
أنواعها (  خروط�ةالمالقطوع 

 �النس�ة  وتدو�ن المحاور المختلفة
 ) للقطوع 

 القاء محاضره
 عرض شرائح

 )بور بوینت(

 االمتحانات
 والواجبات

  2 الثاني 
أنواعها (  المخروط�ةالقطوع 

 �النس�ة  وتدو�ن المحاور المختلفة
 تكملة –) للقطوع

  2 الثالث
عامه عن التكامالت   التكامل مقدمه

  التقلید�ة للدوال

  2  الرابع
عامه عن التكامالت   التكامل مقدمه

 التقلید�ةللدوال 
 التكامل المحدد  2 الخامس 
 التكامل المحدد  2 السادس 

  2 السابع  

للوغار�تمات وداله (  المتعال�ةالدوال 
الطب�عي وداله   اللوغارت�م

exponential   واشتقاقهارسومها 
 )وتكاملها 

  2 الثامن

للوغار�تمات وداله (  المتعال�ةالدوال 
الطب�عي وداله   اللوغارت�م

exponential   واشتقاقهارسومها 
 تكملة –) وتكاملها

التاسع و 
  2 العاشر

للوغار�تمات وداله (  المتعال�ةالدوال 
الطب�عي وداله   اللوغار�تم

exponential   واشتقاقهارسومها 
 تكملة –) وتكاملها

الحادي 
  2 عشر 

المسافات وحجوم ( تطب�قات التكامل 
المساحات التي یتم تدو�رها حول 

وطول قوس المنحن�ات   محور معین
 ) الد وران�ه   السط�حة والمساحة

  ۲ الثاني عشر
المسافات وحجوم ( تطب�قات التكامل 

المساحات التي یتم تدو�رها حول 
وطول قوس المنحن�ات   محور معین



  ۷الصفحة   
  

 
 
 
 
 
 

 البنیة التحتیة  .۱۲

 Ross L. Finney “Calculus” Vol. 2 الكتب المقررة المطلوبة -۱

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

 حسا التفاضل والتكامل"فرانك جونیوز، الیوت مندلسون 
 ".سلسلة شوم

 التفاضل والتكامل مع الھندسة"، دیل فاربیرك ادوین برسیل
 ".التحلیلیة

Ross L. Finney “Calculus” Vol. 1. 
Ross L. Finney “Calculus” Vol. 2 

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
   )المجالت العلمیة، التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 
 
 

 سيخطة تطویر المقرر الدرا .۱۳

 –) الد وران�ه  السط�حة احةوالمس
 تكملة

  ۲ الثالث عشر
 �التجزئةطر�قه ( طرق التكامل 

والتكامل  المثلث�ةوالتكامل �النسب 
 ) الكسور  بتجزئة

الرابع  
  ۲ عشر

 �التجزئةطر�قه ( طرق التكامل    
والتكامل  المثلث�ةوالتكامل �النسب 

 )الكسور  بتجزئة

الخامس 
  ۲ عشر

 �التجزئةطر�قه ( تكامل طرق ال   
والتكامل  المثلث�ةوالتكامل �النسب 

 )الكسور  بتجزئة



  ۸الصفحة   
  

 

 



  ۱الصفحة   
  

       ۱۰۹رقم الرمز ھـ ع س  –– Iاللغة اإلنكلیزیة   

 وصف المقرر                                            

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

                                                   ۱۰۹رقم الرمز ھـ ع س  –– Iاللغة اإلنكلیزیة    رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

 في االسبوع وبدوام كامل یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
  ساعتان لكل یومبواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 نویاساعة س ٦۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

في التعامل مع اللغة في مجاالت النطق  بقابلیة الطالالى تطویر  )والثانياألول  ابجزئیتھ(تھدف المادة 
الطالب كان قد تلقى في دراستھ السابقة في المرحلة الثانویة مجموعة كبیرة  حیث ان .الكتابةوالمحاورة ومبادئ 

لتطویر مھاراتھ  ةالفرصة الكافیفي قواعد اللغة االنكلیزیة واصول التلفظ والقراءة ولكن لم تسنح لھ المبادئ  من
 .والتدریب ةخالل الممارساغناؤھا اال من  نال یمكاالخرى في اللغة والتي 

الجدیدة وكیفیة التعامل معھا  تعلى المصطلحاولذلك یتم التركیز على القراءة بصوت مرتفع والتدریب 
وفي . وأصول الكتابة من خالل كتابة بعض المقاطع القصیرة اإلنكلیزیة قوانین التھجؤ واالمالء باللغة و

 الدراسة المعماریة للطالب فیتم التركیز على قراءة وكتابة المواضیع ذات الطابع محاولة لتقریب الموضوع من
علیھا لدى قراءتھ  ل صحیح والتعرفالمعماري وتدریب الطالب على التعامل مع المصطلحات المعماریة بشك

المباشرة التي تفقد النصوص قیمتھا  عن الخطأ الشائع في الترجمة ألبعادهالنصوص المعماریة في محاولة 
 .األدبیة والفكریة والمفاھیمیة

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 عن االلمام بكافة مفردات المنھج فضال. ھرهمبالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المعرفیة -أ
 ھیمي ھا المفاربناء الخیال لدعم إطا

 تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  ۲أ 
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة ۳أ 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
لمختلفة وكیفیة تغییر جزء سیكون الطالب قادرا على التعرف على أجزاء الكالم ا المرحلة،في نھایة 

 .الكالم
 التمییز بین كیفیة استخدام األزمنة النحویة اإلنجلیزیة بشكل مناسب. 
 استخدام التراكیب النحویة والجزئیة بشكل صحیح ومناسب. 
 .التمییز بین الكلمات التي یتم الخلط بینھا كثیًرا. 
 .كتابة فقرات قصیرة. 
 .األكثر استخداًما التعرف على المصطلحات المعماریة. 
 .أن یكون قادًرا على قراءة وفھم الفقرات والنصوص اإلنجلیزیة. 
 طرائق التعلیم والتعلم      
 . الواجب المنزلي •
 . التقاریر والعروض التقدیمیة •
 .االختبارات واالمتحانات •

 طرائق التقییم      
 

 . االختبارات •
 نھائي  امتحان •
 امتحانات یومیھ  •
 ھ واجبات بیتی •
 تقاریر •

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . بناء الخیال لدعم إطارھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیة -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین. ۲ج 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 .المحاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .بارات واالمتحاناتاالخت. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل الفصل. ٥ •
 .العالقة بین النظریة والتطبیق. ٦ •
 .األنشطة الالمنھجیة. ۷ •
 .الندوات. ۸ •



  ۳الصفحة   
  

 

 .التحفظ الشفوي داخل وخارج الصف.  ۹ •
 .التقاریر والعروض التقدیمیة والملصقات.  ۱۰ •

 طرائق التقییم    
 

 . االختبارات •
 . نھائي امتحان •
 التقاریر  •
•  

 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 
- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د 
 بتعلم ادارة مشروع مع الطال. ۲د 



  ٤الصفحة   
  

 
 

 

 الفصل الدراسي األول  بن�ة المقرر .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 مطلو�ةال
 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

   ٢ االول
مراجعة لم�ادئ : تعر�ف �الموضوع 

 سا�قة

 عرض المحاضرات
 �شرائح البور�و�نت 
 و المناقشات  

 

   ٢  الثاني
Part of speech: nouns, 

pronouns, articals, verbs. 

  ٢ الثالث
Part of speech (continued): 
adjectives, adverbs, 

propositions. 

   ٢ الرا�ع
Verb to be: uses, forms. 
Tenes: simple present 
tenes, simple present. Continous 
tenes 

   ٢ الخامس
Tenes (continued): simple past 
tenes, past continuous tenes, 
simple future, and future 

continuous tenes. 

   ٢ السادس
Basic sentence structure: what is 
a sentence, how to form a 

sentence Simple sentence. 

 Wh-questions; Relative: defining   ٢ السا�ع
and non-defining clauses. 

  ٢ الثامن
Basic sentence structure 
(continued): compound sentence, 

complex sentence. 

 The sound of English: consonants  ٢ التاسع
and vowels. 

  ٢ العاشر
The sounds of English: 
consonants and vowels 

(continued) 
 Spelling:the rules of spelling  ٢ الحادي عشر

 Spelling:the rules of spelling  ٢ الثاني عشر
(continued) 

 األمتحان الفصلي  ٢ الثالث عشر

 Conversation  ٢ الرا�ع عشر

الخامس 
 عشر 

٢  
 مراجعـــة

  الثانيبن�ة المقرر الفصل الدراسي  .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلو�ة
 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 



  ٥الصفحة   
  

 
 
 
 
 
 
 

 البنیة التحتیة  .۱۲

 الكتب المقررة المطلوبة -۱

English around the World – Book three – Part 
three (Chapters 7, 8, 9, 10 &11) By; Camille 
Tebsherany 
Sequence – A Course in basic writing – 
(Chapters 2, 4, 6, 8) By; Rory D. Stephens 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

 قاموس أكسفورد للصور -
 قاموس أكسفور د• 
 Dictionaryreference.com. شبكة االتصاالت العالمیة• 
 لتعلیم االنجلیزیة"بي بي سي • 

 ..… Modal auxiliaries: shall, will   ٢ االول
etc. 

عرض المحاضرات 
 و المناقشات  

 

 Countable and uncountable   ٢  الثاني
nouns. 

 Frequently confused words   ٢ الثالث

 Negation   ٢ الرا�ع

 Exclamation   ٢ الخامس  

  Punctuation and capitalization   ٢ السادس

 Writing short passages  ٢ السا�ع

 Vocabulary: Engineering and  ٢ الثامن
architectural terms 

 Working with vocabulary  ٢ التاسع
(continued) 

العاشر 
 الحادي عشر+

٢  
Reading and discussing 

architectural passages 

الثاني 
الثالث +عشر
 عشر

٢  

Reading and discussing 
architectural passages (continued) 

  ٢ الرا�ع عشر 
 الفصلي االمتحان

  ٢ الخامس عشر
 مراجعـــــــة

  



  ٦الصفحة   
  

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  )ر ،المجالت العلمیة، التقاری(

 .أمثلة
 محاضرات اضافیة

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
 مطالعة المجالت و الكتب المتوفرة بصیغ الكترونیة لتقویة اللغة  .....،

 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۳

 

 



  ۱الصفحة   
  

  ۱۰۸رقم الرمز ھـ ع ن  ةاللغة العربی

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  ةالمؤسسة التعلیمی .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

 ۱۰۸اللغةالعربیة رقم الرمز ھـ ع ن  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

 ع وبدوام كاملفي االسبو یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
  ساعتان لكل یومبواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ٦۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

وتمكینھم من التعبیر عن  للطلبة اللغویة ةھو الكفاءفي ھذا القسم  العربیة اللغةأن الھدف من تدریس مادة 
 .الطرق بأبسطخالیھ من الغلط واللون العامي واالعجمي  واضحة عریب فصیحھأفكارھم ومشاریعھم بلغھ 

 األذھانومتى تمكن االنسان من لغتھ استطاع الوصول  المجتمع،االیصال االولى بین أفراد  فاللغة ھي أداة
 .ق ھدفھ في العملویتمكن من تحقی معھم یسھل تعاملھاالخرین بحیث 

 المادةفھو یضمن نوعاَ من التعادل بین مناھج  الطلبةوان ذلك یؤدي الى تحقیق التوازن المفترض في ثقافھ 
،  العربیة اللغةقواعد :  یأتي وتتضمن ھذ المحاضرات تدریس ما االتعبیر عنھووسیلھ ایصالھا او  العلمیة

 األدبیةبعض النصوص  دراسة، فضال عن  الشائعة اللغویةوقواعد االمالء ، ومعالجھ بعض االغالط 
 .والقرآنیة

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 عن االلمام بكافة مفردات المنھج فضال. مبھرهالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المعرفیة -أ
 ھا المفاھیمي ربناء الخیال لدعم إطا

 تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  ۲أ 
  ع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولةتطویر قدرتھم على وض ۳أ 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
- فصیحة واضحة خالیة من الغلط  عربیةمن التعبیر عن أفكارھم ومشاریعھم بلغھ  بتمكین الطال

 .قالطر بأبسطواللون العامي واالعجمي 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 محاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل ال فصل. ٥ •
 العالقة بین النظریة والتطبیق .٦ •

 طرائق التقییم      
 

 . االختبارات •
 نھائي  امتحان •
 امتحانات یومیھ  •
 واجبات بیتیھ  •
 تقاریر •

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . طارھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیةبناء الخیال لدعم إ -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین. ۲ج 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 .المحاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل الفصل. ٥ •
 .النظریة والتطبیقالعالقة بین . ٦ •
 .األنشطة الالمنھجیة. ۷ •
 .الندوات. ۸ •



  ۳الصفحة   
  

 

 .التحفظ الشفوي داخل وخارج الصف.  ۹ •
 .التقاریر والعروض التقدیمیة والملصقات.  ۱۰ •

 طرائق التقییم    
 

 . االختبارات •
 . نھائي امتحان •
 التقاریر  •
 المناقشات  •

 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 
- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د 
 بتعلم ادارة مشروع مع الطال. ۲د 



  ٤الصفحة   
  

 
 
 

 الفصل الدراسي األول  بن�ة المقرر .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلو�ة
 ة التقی�مطر�ق طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

   ٢ االول
الكالم وما :  العر��ة اللغةقواعد 
 االسم ، والفعل والحرف : منه  یتألف

عرض المحاضرات 
 و المناقشات  

 

 الثاني
 الثالث+

٢   
الفعل واقسامه ، عالماته ، : قواعد 

 الفعل الماضي 

   ٢ الرا�ع
قواعد فعل االمر ، الحرف وما یتمیز 

 �ه 

   ٢ الخامس
االعراب والبناء ، وعالماته : د قواع

 االعراب ، والمثنى والملحق �ه 

   ٢ السادس
 ودراسةادب ، ونص شعري ، 

 وتحلیل 

   ٢ السا�ع
/ جمع المذ�ر السالم : قواعد 

 والملحق �ه 
 السته  �األسماء الملحقة: قواعد   ٢ الثامن

  ٢ التاسع
أ المبتدأ والخبر ، انواع المبتد: قواعد 

 واحكامه 
 الخبر ، تعر�فه وانواعه : قواعد   ٢ العاشر

 قواعد �تا�ه الهمزة : امالء   ٢ الحادي عشر
 دراسة وتحلیل  .نثري نص  :ادب  ٢ الثاني عشر
 اغالط لغو�ه شائعه : قواعد   ٢ الثالث عشر
 محاضرة عامه ومناقشات  ٢ الرا�ع عشر

الخامس 
 عشر 

٢  
 امتحان 



  ٥الصفحة   
  

 
 
 
 
 
 
 

 البنیة التحتیة  .۱۲

  الثانيبن�ة المقرر الفصل الدراسي  .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلو�ة
 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

   ٢ االول
 نها�ةقواعد �تا�ه االلف في : امالء 
 الكلمة

عرض المحاضرات 
 و المناقشات  

 

عل ونائ�ه، الفا الفعل�ة الجملةقواعد    ٢  الثاني  

   ٢ الثالث
، والحال  �أنواعهاقواعد المفاعیل 

 وشروطهانواعه 

   ٢ الرا�ع
الضاء والظاء ، : امالء 

 السین وسوف
 محاضره عامه ومناقشات   ٢ الخامس  
 كان اخواتها: قواعد    ٢ السادس
 امتحان دوري   ٢ السا�ع

  ٢ الثامن
نص شعري ونص : نصوص ادب�ه 

 ي نثر 
 وتحو�ر المعلومات   اوامر االدخال  ٢ التاسع

العاشر 
 الحادي عشر+

٢  
 الخمسةقواعد ان واخواتها ، االفعال 

الثاني 
الثالث +عشر
 عشر

٢  
 التر��ةنصوص قران�ه ودروس في 

، التفسیر واالعجاز  اإلسالم�ة
 ال�الغي

  ٢ الرا�ع عشر 
 النعت :قواعد

 

   ن فصلي عامامتحا  ٢ الخامس عشر



  ٦الصفحة   
  

  الكتب المقررة المطلوبة -۱

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

 العامةدار الكتب  بیروت. مالكابن  ألفیھشرح ابن عقیل على  -
 .تحقیق محي الدین عبد الحمید ،۱۹۸٥

 العلمیةبیروت دار الكتب  .العربیةجامع الدروس  -
. غالیینيمصطفى ال ، تألیف۱۹۸۷.  ۱۹۸٤  

الدكتور  تألیف بغداد،جامعھ  .العربیةغھ لمحاضرات في ال        -
الخفاجي  عالء لدین  

 

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  )المجالت العلمیة، التقاریر ،(

مؤسسھ دار الكتب .اللغة العربیة لغیر أقسام االختصاص         -
الدكتور رشید و. ، تألیف عبد القادر حسین أمین  ۱۹۸۱بغداد 

 .العبیدي

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
 مطالعة المجالت و الكتب المتوفرة بصیغ الكترونیة لتقویة اللغة  .....،

 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۳

 

 



  ۱الصفحة   
  

                                            ۱۰٥رقم الرمز ھـ ع ھـ     I تركیب مباني

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

                                            ۱۰٥رقم الرمز ھـ ع ھـ     I تركیب مباني رمز المقرر/ اسم  .۳

 ةأشكال الحضور المتاح .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

 في االسبوع وبدوام كامل یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
  ساعتان لكل یومبواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ٦۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  ف تاریخ إعداد ھذا الوص .۷

 أھداف المقرر .۸

على مواد البناء  المعماریة الھندسةاالولى في قسم  الى تعریف طلبھ المرحلة) ۱–تركیب مباني(تھدف ماده 
ربط (واعمال البناء  المرتبطة بھا  المحلیةوعالمیا مع التركیز على مواد البناء  محلیا المستعملة المختلفة

 من خالل فصلین دراسینالمنھج  ویتسلسل )وتركیب المواد مع بعضھا

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 االلمام بكافة مفردات المنھجعن  فضال. مبھرهالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
- ھا المفاھیمي ربناء الخیال لدعم إطا

- تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  ۲أ 
  جھود المعقولةتطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف وال ۳أ 



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 قادرین على اختیار المواد المناسبة في تصامیمھم من خالل تحدید مواد البناء المختلفة على بجعل الطال

 .مواد البناء المحلیة وأعمال البناء ذات الصلة
 .زمة لممارسة الھندسة في مواد البناءلمھارات واألدوات الھندسیة الحدیثة الالا استخدام التقنیات و• 
 .فھم وتطبیق مبادئ تحلیل األبعاد والمحاكاة لمواد البناء• 
 طرائق التعلیم والتعلم      
 محاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل ال فصل. ٥ •
 العالقة بین النظریة والتطبیق .٦ •

 طرائق التقییم      
 

 . االختبارات •
 نھائي  امتحان •
 امتحانات یومیھ  •
 واجبات بیتیھ  •
 تقاریر •

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . بناء الخیال لدعم إطارھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیة -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین. ۲ج 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 .المحاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل الفصل. ٥ •
 .العالقة بین النظریة والتطبیق. ٦ •
 .األنشطة الالمنھجیة. ۷ •
 .الندوات. ۸ •
 .التحفظ الشفوي داخل وخارج الصف.  ۹ •
 .یمیة والملصقاتالتقاریر والعروض التقد.  ۱۰ •

 طرائق التقییم    
 

 . االختبارات •
 . نھائي امتحان •
 التقاریر  •
 المناقشات  •



  ۳الصفحة   
  

 

 
 
 
 
 

 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 
- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د 
 برة مشروع مع الطالتعلم ادا. ۲د 
  ببرامج تعلم الرسم والتصمیم للطال. ۳د 

 الفصل الدراسي األول  بن�ة المقرر .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلو�ة
 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

األول و 
 الثاني

2  
/ تعر�ف مواد البناء المحل�ه والعالم�ه 

العوامل المؤثرة على نوع�ه  تحدید
 و طر�قه انتخابها   المواد

 التعلم بواسطة
 القاء

 المحاضرات
 والشرائح
 التعل�م�ة

 .االخت�ارات
 امتحان
 .نهائي

 التقار�ر
 المناقشات

 داخل وخارج
 الصف

الثالث و 
 الرا�ع 

2  
الجدران والدعامات / مفاه�م انشائ�ة 

/ االرض�ات / االسس / والقواطع 
 السقوف 

الخامس و 
 السادس

2  

انواع / البناء �استعمال الطابوق 
في   الطابوق   استعماالت/ الطابوق 
الر�ط في عمل�ه / البناء   عمل�ات

 �الطابوق والدرز   البناء

السا�ع و 
 الثامن

2  
تصن�ف / البناء �استعمال الحجاره 

/ انواع الجدران الحجر�ة / الحجارة 
 لحجر�ه الكتل ا  المفاصل في ر�ط

التاسع 
والعاشر و 

 الحادي عشر
2  

 البناء �الكتل الخرسان�ه 

الثاني عشر 
والثالث عشر 
 والرا�ع عشر

2  

المواد الرا�طه �انواعها المستعمله في 
البنائ�ة في   ر�ط الكتل والوحدات

/ ممیزاتها / تعر�فها / الجدران 
 انواعها 



  ٤الصفحة   
  

 
 
 
 
 

 البنیة التحتیة  .۱۲

 الكتب المقررة المطلوبة -۱
Building Construction / Atif Alsuhairy. 
 •Building Construction and Load-bearing walls 
/ Anees Juad. 

  لثانيابن�ة المقرر الفصل الدراسي  .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلو�ة
 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

األول و 
 الثاني

2  

/ استعماالته في البناء / الخشب 
تصن�ف الخشب / خواصه االنشائ�ة 

التأطیر ( الجدران الحامله / عیو�ه / 
 .�الخشب) 

  
 
 
 
 
 

 التعلم بواسطة
 القاء

 اضراتالمح
 والشرائح
 التعل�م�ة

 
 
 
 
 
 

 .االخت�ارات
 امتحان
 .نهائي

 التقار�ر
 المناقشات

 داخل وخارج
 الصف

الثالث و 
 الرا�ع 

2  
استعماالتها / والفوالذ   مادة الحدید
/ خواصها االنشائ�ة / في البناء 

 اله�كل�ه   االنظمة

الخامس و 
 السادس

2  

المواد / مواد واعمال االنهاء 
مله واعمال االنهاء للجدران المستع

المواد / الخارج�ه و الداخل�ه 
المستعملة و اعمال انهاء االرض�ات 

 . الخارج�ه والداخل�ه 

السا�ع و 
 الثامن

2  

تعر�ف انواع / المواد المانعه للرطو�ه 
المواد المانعه للرطو�ه واهم ممیزاتها 

ك�ف�ة الحفاظ على االبن�ه من / 
رض من خالل تسرب الرطو�ه من اال

االسس و االرض�ات ومن خالل 
 .الجدران ومن خالل السقوف 

التاسع 
والعاشر و 

 الحادي عشر
2  

ومعالجات / طرق انتقال الحرارة 
مقاومه / العزل الحراري في االبن�ه 

 الحر�ق 
الثاني عشر 

والثالث عشر 
 والرا�ع عشر

2  
دور /   الم�ادئ العامه لتقن�ات البناء

العمل�ه   اء في اجماليمواد البن
 .االنشائ�ة   انواع االنظمه/البنائ�ة 



  ٥الصفحة   
  

Building Construction / W.B.McKay 

 )المصادر(سیة المراجع الرئی -۲

-Engel, Heino, Structure Systems, Deutsch 
Verlages-anstalt, Stuttgart 4th Edition, 1977. 
-U.S. Department of Labor, Concrete and 
Masonry Construction, Occupational Safety and 
Health Administration press, 1998 

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  )مجالت العلمیة، التقاریر ،ال(

-Field and scientific visits. 
- Extra lectures by foreign guest lecturers 

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۳

 

 



  ۱الصفحة   
  

                                            ۱۰٥رقم الرمز ھـ ع ھـ     I تركیب مباني

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

                                            ۱۰٥رقم الرمز ھـ ع ھـ     I تركیب مباني رمز المقرر/ اسم  .۳

 ةأشكال الحضور المتاح .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

 في االسبوع وبدوام كامل یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
  ساعتان لكل یومبواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ٦۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  ف تاریخ إعداد ھذا الوص .۷

 أھداف المقرر .۸

وما ھو  Power Pointبرنامج مثل الھدف ھو تزوید الطالب بفكرة عامة عن الكمبیوتر مثل المبادئ األساسیة 
powerpoint وكیفیة الدخول إلى البرنامج 

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 االلمام بكافة مفردات المنھجعن  فضال. مبھرهالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
 ي ھا المفاھیمربناء الخیال لدعم إطا

 تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  ۲أ 
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة ۳أ 



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
ادئ األساسیة مثل برنامج فكرة عامة عن الكمبیوتر مثل المب طالب لسیكون ل الدراسي،في نھایة الفصل 
Power Point وما ھو 
PowerPoint وكیفیة الدخول إلى البرنامج 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 محاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل ال فصل. ٥ •
 العالقة بین النظریة والتطبیق .٦ •

 لتقییم طرائق ا     
 

 . االختبارات •
 نھائي  امتحان •
 امتحانات یومیھ  •
 واجبات بیتیھ  •
 تقاریر •

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . بناء الخیال لدعم إطارھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیة -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین. ۲ج 

 والتعلم  طرائق التعلیم    
 .المحاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل الفصل. ٥ •
 .العالقة بین النظریة والتطبیق. ٦ •
 .األنشطة الالمنھجیة. ۷ •
 .الندوات. ۸ •
 .التحفظ الشفوي داخل وخارج الصف.  ۹ •
 .تالتقاریر والعروض التقدیمیة والملصقا.  ۱۰ •

 طرائق التقییم    
 

 . االختبارات •
 . نھائي امتحان •
 التقاریر  •
 المناقشات  •



  ۳الصفحة   
  

 

 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 
- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د 
 بلطالتعلم ادارة مشروع مع ا. ۲د 
  ببرامج تعلم الرسم والتصمیم للطال. ۳د 



  ٤الصفحة   
  

 الفصل الدراسي األول  بن�ة المقرر .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلو�ة
 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

   3 االول
، ومكوناتها وطر�قة  �الحاس�ةتعر�ف 

 عملها

 تطبیق عملي
 على

 الحاس�ات
 

 الثاني
 الثالث+

3   
تعر�ف الملف وانواعه وتسم�ه وشرح 

وأوامره  MSDOSعن نظام التشغیل 
 والخارج�ة الداخل�ة

   3 الرا�ع

Introduction to Windos, 
Desktop. Using the mouse, 
My computer, closing any 
open Window, temporary 

closes. 

   3 الخامس

Zooming any 
Window, creating new 
folder, select, find folder or 
file copying from any folder 

to another. 

   3 السادس

How to start any program , 
print program, shut down , 
Formatting floppy disk, 
Scandisk , Arranging icon, 

Run, Help 

   3 السا�ع

Microsoft word, File ( New , 
Open, Close, Save , Save 
as Page setup , print 
preview , print )  
EDIT (Undo Typing, Repeat 
typing, and cut copy, past. 
Clear, select All, find 
Replace, Goto). 

  ٣ الثامن

VIEW  (Tools bars, Heard 
and Footer ,Zoom ) 
INSERT ( page numbers, 
Symbol , Footnote , Picture 



  ٥الصفحة   
  

 
 

 

, Textbox , Object ) . 

  ٣ التاسع

Tools (spelling and 
Grammar, Language). 
TAABLE (Insert Table, 
Insert Rows, Delete cells, 
Split cells, Select Row, 
Select column). 

  ٣ العاشر
TABLE (Table Auto 
format, sort Formula). 

  ٣ الحادي عشر

MICROSOFT 
EXCEL: HOW TOSTART 
Excel program, Menu Bar 
Tool  
Bar Formula Bar, 
Worksheet, cell, Cell, 
Creating new Workbooks, 
open  
Existing Workbooks. 

  ٣ الثاني عشر

Clearing Cell, Saving your 
work, Closing Workbooks, 
Zoom, Drag. And Drop, 
Inset cells, Delete Cell, 
Find, Replace, Auto sum. 

  ٣ الثالث عشر

Enter a formula 
manually, Formatting work 
sheet, Auto format, print, 
print preview. 

 CHARTS  ٣ الرا�ع عشر
الخامس 

 عشر 
٣  

Examination                   

  الثانيبن�ة المقرر الفصل الدراسي  .۱۱



  ٦الصفحة   
  

 الساعات األسبوع
رجات التعلم مخ

 المطلو�ة
 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

   3 االول

 Power pointنظام العرض 
 .ماهو و��ف�ة الدخول ال�ة

FILE: New, open, Close 
Save, Save as, page, 

Setup,Print, Exit 

 تطبیق عملي
 على

 الحاس�ات
 

   3  الثاني

EDIT: Undo Repeat, Cut, 
Copy, Paste, Select All 
Clear, Duplicate, Delete 
slide, find, Replace. 
New: slide, slide show, 

   3 الثالث

INSERT: new slide, Slide 
number, Date and Time, 
Slide from file, picture, and 
Text box. Movies and 
Sounds, Chart,, Object, 

Tools: Spilling 

   3 عالرا�

Format: Font 
Alignment, Text 
Direction, Slide 
layout, Background, Apple 
Deeding 
SLID SHOW: View 
show Rehearse taming, 
Setup shoe, Preset 
animation and Animation 
preview, Slid transition. 

   3 الخامس  
 مجرامحاضره تعر�ف�ة لماه�ة ب

 spread sheet المطلو�ةالورقة 
 برامجثم خصوص�ة 

   3 السادس
شرح امكان�ات الدخول والخروج 

 واستدعائها   وخزن المعلومات

  ٣ السا�ع
( شرح امكان�ات تحر�ر المعلومات 

 ) نقل  –نسخ  –حذف 



  ۷الصفحة   
  

 
 
 
 
 
 
 

 البنیة التحتیة  .۱۲

 الكتب المقررة المطلوبة -۱
  Ralphالسریع المصور بواسطة  AutoCADمرجع

Grabowski 2013  
 

 كل ما ترید معرفتھ عن  : AutoCADرجعيدلیل م )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲
AutoCAD بواسطةDorothy Kent 2009  

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  )المجالت العلمیة، التقاریر ،(

 .أمثلة
 محاضرات اضافیة

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،..... 

Arch daily 
Arch h2o 
Arch space 
Dezeen 

 
 
 

 الدراسيخطة تطویر المقرر  .۱۳

 

 

 اوامر االظهار وملحقاتها   ٣ الثامن
 وتحو�ر المعلومات   اوامر االدخال  ٣ التاسع

العاشر 
 حادي عشرال+

٣  
 Formatامكان�ات 

الثاني 
الثالث +عشر
 عشر

٣  
 Toolsاوامر االدوات 

الرا�ع عشر 
 الخامس عشر+

٣  
Internet 

 



  ۱الصفحة   
  

                              ۱۱۰رقم الرمز ھـ ع س  والدیمقراطیةحقوق اإلنسان 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

                              ۱۱۰رقم الرمز ھـ ع س  والدیمقراطیةحقوق اإلنسان  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰نوي ویتكون من النظام الس

 في االسبوع وبدوام كامل یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
  لكل یوم ساعةبواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 قررأھداف الم .۸

وادي الرافدین اولى  لحقوق  االنسان وتطورھا في بالد ةالجذور التاریخییغطى القسم االول من ھذه المادة   
التي  تم العثور  علیھا في بالد النھرین وصوال  بشائر الحضارة في التاریخ مع االشارة  الى مجموعة القوانین

لموضوع بشكل تجاوز كل القوانین الوضعیة في في العصر االسالمي حیث عولج ھذا ا الى حقوق االنسان
الكریم والسنھ  النبویة   وفي مجال العدل واالحسان جاعلین كتاب هللا تعالى القران تكریمھ االنسان حقھ وإعطاء 

االنسان ومقاومة  الظلم  والطغیان وسوء  اساسیا َ الى الدعوة في حقوق" الشریفة واقوال  الصحابة  مؤشرا
في مقدمة معاییر حقوق االنسان ونصرة اإلسالمیة  الشریعةعسف  وھدر الكرامات  واصبحت االدارة والت

المادة الى حقوق  االنسان  منذ االعالن  العالمي عنھا مروراَ  بالثورات   وتتطرق. المظلوم واعانھ المحتاج
االتفاقات   سیة وصوال الىالفرنسیة والثورة  الرو والدساتیر التي  شرعت فیھا كالثورة  االمریكیة والثورة

) االمم المتحدة  االتفاقات االوربیة ، المیثاق العربي لحقوق االنسان ، ھیئة( الدولیة  الحدیثة لحقوق االنسان 
االساسیة والحریات الفردیة واالقتصادیة  وتتطرق المادة في مفھوم الحریات العامة وتصنیفھا كالحریات

االشتراك والمفھوم   الرأسماليحافة وحسن  العمل وصوال الى  المفھوم واالجتماعیة  وحریة التجمع  والص
 المساواة   التملك والتطور التاریخي لمفھوم  قیلح

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 م بكافة مفردات المنھجعن االلما فضال. مبھرهالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المعرفیة -أ
 ھا المفاھیمي ربناء الخیال لدعم إطا

 ع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشرو ۲أ 
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة ۳أ 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 والمواثیق الدولیة التي تتعلق بذلك واألنظمةن االب قادرا على معرفة حقوق االنسطیكون ال

 م طرائق التعلیم والتعل     
 محاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .أسئلة ومناقشات داخل ال فصل. ٥ •
 العالقة بین النظریة والتطبیق .٦ •

 طرائق التقییم      
 

 . االختبارات •
 نھائي  امتحان •
 امتحانات یومیھ  •
 واجبات بیتیھ  •
 تقاریر •

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . بناء الخیال لدعم إطارھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیة -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین. ۲ج 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 .المحاضرات.۱ •
 .دروس. ۲ •
 .الواجبات والواجبات. ۳ •
 .االختبارات واالمتحانات. ٤ •
 .الفصلأسئلة ومناقشات داخل . ٥ •
 .العالقة بین النظریة والتطبیق. ٦ •
 .األنشطة الالمنھجیة. ۷ •
 .الندوات. ۸ •



  ۳الصفحة   
  

 

 .التحفظ الشفوي داخل وخارج الصف.  ۹ •
 .التقاریر والعروض التقدیمیة والملصقات.  ۱۰ •

 طرائق التقییم    
 

 . االختبارات •
 . نھائي امتحان •
•   

 .)الشخصيألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور ا المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 
- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د 
 بتعلم ادارة مشروع مع الطال. ۲د 



  ٤الصفحة   
  

 
 

 

 الفصل الدراسي األول  بن�ة المقرر .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلو�ة
 التقی�مطر�قة  طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

الجزء التار�خي لحقوق اإلنسان في    ١ االول
العصور القد�مة والوس�طة وحقوق 

اإلنسان في  العصر اإلسالمي  
وصوال إلى اإلعالن  العالمي لحقوق  

 اإلنسان

عرض المحاضرات 
 و المناقشات  

 

 الثاني
 الثالث+

١   

   ١ الرا�ع
   ١ الخامس
   ١ السادس
   ١ السا�ع
  ١ الثامن

حقوق اإلنسان في  التشر�عات  
و�عالناتها  والقرارات والدساتیر  
واالعتراف  اإلقل�مي  والدولي  
 لحقوق اإلنسان  واالتفاقات  الرقم�ة

  ١ التاسع
  ١ العاشر

  ١ الحادي عشر
  ١ الثاني عشر
  ١ الثالث عشر
  ١ الرا�ع عشر

الخامس 
 ر عش

١  

  الثانيبن�ة المقرر الفصل الدراسي  .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلو�ة
 طر�قة التقی�م طر�قة التعل�م أو الموضوع/ اسم الوحدة 

   ٢ االول

النظر�ة العامة للحر�ات  العامة 
األساس�ة  ( وتصن�ف الحر�ات

والفرد�ة واالقتصاد�ة  واالجتماع�ة  
 ).افة  والتملك وحر�ة الصح

عرض المحاضرات 
 و المناقشات  

 

   ٢  الثاني
   ٢ الثالث
   ٢ الرا�ع

   ٢ الخامس  
   ٢ السادس
  ٢ السا�ع
   ٢ الثامن

  ٢ التاسع 



  ٥الصفحة   
  

 
 
 
 
 
 
 

 البنیة التحتیة  .۱۲

  الكتب المقررة المطلوبة -۱

  )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
   )ت العلمیة، التقاریر ،المجال(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۳

 

العاشر 
 الحادي عشر+

٢  
 

المفهوم  الرأسمالي  والمفهوم 
االشتراكي  لحق  التملك ، التطور 
التار�خي  لمفهوم  المساواة  مع  

اور ذات الق�م  الكبرى استعراض المح
 .في الحر�ة

الثاني 
الثالث +عشر
 عشر

٢  

  ٢ الرا�ع عشر 

    ٢ الخامس عشر



  ٦الصفحة   
  

 



  ۱الصفحة   
  

                                               ۱۰۳الرسم الیدوي رقم الرمزھـ ع ھـ 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة / جامعة دیالى / التعلیم العالي  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة   المركز/  علميالقسم ال .۲

 ۱۰٤مبادئ الفن والعمارة رقم الرمز ھـ ع ھـ  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 لى فصلین كلاسبوع موزعھ ع ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

 في االسبوع وبدوام كامل یوماسبوعا ویحضر الطالب  ۱٥فصل 
  ساعتان لكل یومبواقع 

 ۲۰۲۳- ۲۰۲۲الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ٦۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

أرساء المبادئ الالزمة وتعزیز ودراسة مفاھیم الفضاء  ابلیات التحلیل والنقد من خاللتھدف المادة إلى تنمیة ق
 والطالع على أھم الطروحات النقدیة التي تناولت العمارة كونھا نتاج ھجین متعددة،والكتلة والشكل من جوانب 

ولون وملمس  واتجاه من علم وفن وتعمیق أحساس الطالب في مدخل حیاتھ الدراسیة بعناصر التصمیم من خط
 .الخ........ 

القرنین التاسع عشر والعشرین وربطھا مع العمارة  كما تھدف المادة إلى الشرح التفصیلي للتوجھات الفنیة في
الفنیة على العمارة وبالعكس بدأ من التوجھ الكالسیكي عند الیونان  بحیث یتضح تأثیر كل من ھذه الحركات

مروراً بحركات  الحداثة الجدیدة في تسعینات القرن الماضي وبدایة األلفیة الثانیة أنتھاءاً بتوجھ و والرومانیة
التفوقیة  والتعبیریة وإال أدائیة والسریالیة و والوحشیة والتكعیبیة واالنطباعیةفنیة عدیدة منھا الرومانسیة 

 .والبنائیة والروسیة والدي ستیل

 ان یحقق ویتوقع بھا،توفر مفردات المنھج ملخًصا موجًزا للمواضیع الرئیسة التي یجب على الطالب ان یلم 

 لمام بكافة مفردات المنھجعن اال فضال. مبھرهالطالب النموذجي الملتزم بكافة متطلبات المنھج نتائج 

 قییموطرائق التعلیم والتعلم والت المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المعرفیة -أ
- ھا المفاھیمي ربناء الخیال لدعم إطا

- تعلم كیفیة تطویر مفاھیمھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع  ۲أ 
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة ۳أ 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 . ة ومناقشات ومخططات داخل الفصلأسئل ۱ب 
 محاضرات باستخدام عرض البیانات عن الفن والمشاھیر ۲ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 .الواجب المنزلي •
 التقاریر والعروض التقدیمیة •
- . رسم خارجي للمباني والمناظر الطبیعیة المحیطة •
 . رحالت للمعارض الفنیة •
 .االختبارات واالمتحانات •

 طرائق التقییم      
 

 .اسكتشات سریعة •
  .بالطالرسوم  •
 . االختبارات •
 نھائي امتحان •

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 . بناء الخیال لدعم إطارھم المفاھیمي في أداء الواجبات والواجبات المنزلیة -۱ج
 .بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین. ۲ج 

 والتعلم  طرائق التعلیم    
 . أسئلة ومناقشات ومخططات داخل الفصل •
 . محاضرات باستخدام عرض البیانات عن الفن والمشاھیر •
 . الواجب المنزلي •
 .التقاریر والعروض التقدیمیة •

 طرائق التقییم    
 

 . االمتحانات واالختبارات •
 .األنشطة الالمنھجیة. ۲ •
 .أثناء المحاضرات بمشاركة الطال. ۳ •



  ۳الصفحة   
  

 

 ، استبیان حولبتي تم الحصول علیھا من الطال الردود ال.  •
 ).مدرس(المناھج وعضو ھیئة التدریس 

 

 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة -د 
- . بناء القدرات للعمل مع فریق لدمج جھودھم مع اآلخرین ۱د 
 بمع الطال تعلم ادارة مشروع. ۲د 
  ببرامج تعلم الرسم والتصمیم للطال. ۳د 



  ٤الصفحة   
  

 
 
 
 
 

  األولالفصل الدراسي  بنیة المقرر .۱۰

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة  طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التقییم

  2 االول

النظرة إلى العمارة في ضوء التنوع 
لو�س �ان : الفكري لنقادها ومنهم 

بیتر �ولن الفاراكتو ، برودبنت ، 
 الخ... ز�في ، سارنین ، راسكن 

 القاء محاضره
 عرض شرائح

 )بور بوینت(

 عن طریق
 االمتحانات

 الیومیة
 والشھریة

 والمناقشات
 مع الطال

 واعداد
 التقاریر

 المطلوبة

  2 الثاني 
مات المعماري ومعارفه في ضوء س

طروحات فتروفیوس والبرتي والسوب 
 الخ....... 

  2 الثالث
هدف العمارة �األستعانة �طروحات 
لو�س �ان ، �یر�ون ، انتون�ادس 

 الخ..... 

 الرابع
  2 والخامس

التطابق والتشا�ه : م�ادئ التصم�م 
واألختالف التوازن والتناسب والوحدة 

 .والتجانس 

السادس 
  2 والسابع

الخط واألتجاه : عناصر التصم�م 
والشكل والحجم والملمس والق�مة 

 .الضوئ�ة واللون 

الثامن و 
  2 التاسع

انواع األشكال ، طرق انتاج (الشكل 
 )أنواع الفضاءات(الفضاء ) األشكال

العاشر و 
الحادي 

 عشر
2  

في (شرح أولي لألتجاهات المعمار�ة 
 )طبیقالنظر�ة والت

الثاني عشر 
و الثالث 

 عشر
2  

األتجاه العضوي في العمارة ، األتجاه 
 التعبیري في العمارة

الرابع  
  2 عشر

األتجاه العضوي في العمارة ، األتجاه 
 تكملة –التعبیري في العمارة 

الخامس 
  2 عشر

شرح عام للتوجهات الفن�ة في القرنین 
التاسع عشر والعشر�ن ور�طها مع 

    .العمارة 



  ٥الصفحة   
  

  األولالفصل الدراسي  بنیة المقرر .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

طریقة  طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التقییم

  2 االول
الكالس�كي عند الیونان  االتجاه

والرومان ، وعصر النهضة والقرن 
 .السا�ع عشر 

 القاء محاضره
 عرض شرائح

 )بور بوینت(

 عن طریق
 االمتحانات

 الیومیة
 والشھریة

 والمناقشات
 مع الطال

 واعداد
 التقاریر

 المطلوبة

  2 الثاني 

األتجاه الواقعي في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر واألنط�اع�ة 
في الر�ع األخیر من القرن التاسع 

الفنان األنط�اعي سیزان  –عشر 
 .األنط�اع�ة الجدیدة 

  2 ثالثال
الوحش�ة في الفن ، التعكیب�ة في الفن 

 .ب�كاسو 

 الرابع
  2 والخامس

�اندنسكي  –التعبیر�ة في الفن 
 .المستقبل�ة في الفن 

السادس 
  2 والسابع

سلفادور دالي ،  –األدائ�ة السر�ال�ة 
 .موندر�ان _الفن التجر�دي 

الثامن و 
  2 التاسع

. لروس�ة مالفج البنائ�ة ا –التفوق�ة 
 .حر�ة الدي ستیل 

  2 العاشر
شرح عام لعالقة التوجهات الفن�ة 

 .�المعمار�ة 

الحادي 
  2 عشر

حر�ة الفن : الرومانس�ة والعمارة 
. غاوودي  –الحدیث اآلرنوفو 

توجهات الحر�ة : التعبیر�ة والعمارة 
التعبیر�ة في العمارة والتعبیر�ة 

 الجدیدة

  2 الثاني عشر
المستقبل�ة . قبل�ة والعمارة المست

نقاط األرت�اط (والتعبیر�ة في العمارة 
 )واألنفصال بینهما

 .ال�اهوهاوس . الدي ستیل والعمارة   2 الثالث عشر

الرابع  
  ۲ عشر

األسلوب العالمي أساطین 
فرانك لو�د رایت ، ل�كور : العمارة 

 الخ....... بوز�ه ، م�س فان درو 
  

الخامس 
  تداع�ات التوجهات الفن�ة في عمارة   ۲ عشر



  ٦الصفحة   
  

 
 
 
 
 

 البنیة التحتیة  .۱۲

 ۱۹۹۹ریة الحدیثة شیرین شیرزاد الحركات المعما الكتب المقررة المطلوبة -۱

  )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
 العدید من المصادر والمحاضرات التي تتعلق بالفن والعمارة  )المجالت العلمیة، التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
 العدید من المصادر والمحاضرات التي تتعلق بالفن والعمارة .....،

 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۳

 

 

الحداثة المتأخرة ، وما �عد الحداثة 
 ) .الطي والتفك�ك(والحداثة الجدیدة 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلیة الھندسة/جامعھ دیالى المؤسسة التعلیمیة .۱

 ةالعمارقسم ھندسة     المركز/  علمي القسم ال .۲

 2حاسبات ال    رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۳۰ من ویتكون السنوي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ثالث ساعات في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 2021/2022 السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۹۰ساعات اسبوعیا  ۳ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 واالخراج التصمیم عملیة في یساعدهل االوتوكاد برنامج استخدام من الطالب تمكین  -

   Excelتمكین الطالب من استخدام برنامج -
 
 
 
 
 
 
 
 

مواد  المقرروفر ی. ا بنظام دراسي سنويدراسی اسبوعا ۳۰موزعة على سنویاً  ساعة ۹۰على المقرریحتوي 
في الفصل االول  Auto cadبالمبادئ االساسیة للتصمیم بواسطة الحاسوب باستخدام برنامج دراسیة تتعلق 

المحاضرات النظریة  قیتم ایصالھا للطالب عن طری.  في الفصل الثاني  Excelوكیفیة استخدام برنامج 
 .والتطبیق العملي في المختبر



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .۹

 - المعرفیة االھداف  - أ
  االفكار لدعم الخیال بناء . ۱.أ
 - الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى مفاھیمھم تطویر كیفیة تعلم. ۲.أ

 المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر . ٣.أ

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .استخدام ادوات الرسم والتعدیل في برنامج اوتوكادالتمكن من  – ۱ب
  .تعلم وضع االبعاد وانشاء الكتل وتوزیع الرسم على شكل طبقات باستخدام برنامج اوتوكاد – ۲ب
تعلم رسم مسقط افقي لبنایة باستخدام ادوات برنامج اوتوكاد باالضافة الى كیفیة إنشاء واجھة   – ۳ب

 .البنایة بسیطة و توضیح المقاطع خالل 
بوظائفھ المختلفة وخصوصا استخدام الدوال واالدوات التمكن من استخدام برنامج اكسل  -٤ب

 .االحصائیة
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .المختبرالتطبیق العملي على البرامج في  .٦

 
 طرائق التقییم      

 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .البیتیة الواجبات .۳

 .التطبیق العملي في المختبر .٤
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . الواجبات .۳



  ۳الصفحة   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .التطبیق العملي على البرامج في المختبر .٦

 
 طرائق التقییم    
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .البیتیة الواجبات .۳

 .التطبیق العملي في المختبر .٤
 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 والتصمیم للطالب الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي االول و الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

۱ ۳ 

-  

 برامج عن بسیط تعریف
 وامكانیة windows ال

 وال Folder ال صنع
Files الفایالت وحذف 

 Folder في

 -المحاضرات.۱
  تفاعلیة دروس.۲

 . الواجبات.۳ 
 االختبارات.٤ 

 .واالمتحانات
أسئلةومناقشا.٥ 

 داخل  ت
 .الفصل

التطبیق .٦ 
العملي على 
البرامج في 

 .المختبر

 

 االختبارات.۱
 الیومیھ

 .واالسبوعیة
 اإلمتحان.۲

 . النھائي
 الواجبات.۳

 .البیتیة

 التطبیق.٤
العملي في 

 .المختبر
 

۲ ۳ 

 برنامج الى الدخول
CAD Auto وشرح 

 ھذا بدایات عن مبسط
 ومجاالت البرنامج

 استخدامھ

۳ ۳ 

 المتعلقة االیعازات شرح
 وفتح التخزین بطرق
 وتسمیتھا جدیدة فایالت

( Save…ect 
New, Open, ( مع 

 لھذا خاصة تمارین اعطاء
 الغرض

٤ ۳ 
 ایعازات منشرح الجزء االول 

مع تطبیق عملي خالل  الرسم
 المحاضرة

٥ ۳ 
 ایعازات شرح الجزء الثاني من

مع تطبیق عملي خالل  الرسم
 المحاضرة

٦ ۳ 

 

 ایعازات شرح الجزء االول من
مع تطبیق عملي خالل  التعدیل

 المحاضرة

۷ ۳ 
 ایعازات شرح الجزء الثاني من

مع تطبیق عملي خالل  التعدیل
 المحاضرة

مع تطبیق عملي اضافة االبعاد  ۳ ۸
 خالل المحاضرة

مع تطبیق اضافة النصوص  ۳ ۹
 عملي خالل المحاضرة

مع تطبیق  التعامل مع الكتل ۳ ۱۰
 عملي خالل المحاضرة

مع تطبیق  التعامل مع الطبقات  ۳ ۱۱
 عملي خالل المحاضرة

رسم مسقط افقي لخارطة بنایة    ۳ ۱۲
مع تطبیق عملي خالل 



  ٥الصفحة   
  

 

 البنیة التحتیة  .۱۱

 AutoCAD 2021 Beginners Guide_ 8th Edition ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱
A Guide to Microsoft Excel 2013 for Scientists 
and Engineers - Bernard Liengme 

 
 AutoCAD Workbook for Architects and )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ۲

Engineers by Shannon R. Kyles  

 المحاضرة

۱۳ ۳  
رسم واجھة بسیطة من خالل 

مع تطبیق عملي  المسقط االفقي
 خالل المحاضرة

 

۱٤ ۳  
رسم مقطع من خالل المسقط 

مع تطبیق عملي خالل  االفقي
 المحاضرة

 مراجعة عامة ومناقشة  ۳ ۱٥

۱٦ ۳  

 لماھیة تعریفیة محاضرة
 المطویة الورقة برامج

Spread sheet ثم 
 Excel برنامج خصوصیة

۱۷ ۳  
 الدخول امكانیات شرح

 المعلومات وخزن والخروج
 واستدعائھا

۱۸ ۳  
 تحریر امكانیات شرح

 – حذف ( المعلومات
 )نقل نسخ

 وملحقاتھا االظھار اوامر  ۳ ۱۹

 وتحویر االدخال اوامر  ۳ ۲۰
 المعلومات

 Format امكانیات  ۳ ۲۱

 Tools االدوات اوامر  ۳ ۲۲

 Data اوامر  ۳ ۲۳

 excelفي  وتطبیقاتھ االحصاء  ۳ ۲٤

۲٥ ۳  
 على العرض امكانیات

 وطباعة الشاشھ
 المعلومات

الجزء االول من الدوال في   ۳ ۲٦
 برنامج اكسل

من الدوال في  لثانيالجزء ا  ۳ ۲۷
 برنامج اكسل

الجزء (البیانیة  إنشاء الرسومات  ۳ ۲۸
 )االول

الجزء (البیانیة  إنشاء الرسومات  ۳ ۲۹
 )الثاني

 مراجعة عامة ومناقشة  ۳ ۳۰

https://b-ok.asia/g/Bernard%20Liengme


  ٦الصفحة   
  

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 المصادر الرقمیة والمواقع االلیكترونیة المتعلقة بالموضوع

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۲
   

طرق التصمیم والتي تتحدث باستمرار باالضافة الى التنوع في استخدام  اإلصداراتاخر االطالع الدائم على 
 .بمستوى رفیع ومتوافق مع متطلبات سوق العمل  واالستمرار بتقویة المھارات للوصول  في البرنامج

 
 
 

 

 



  ۱الصفحة   
  

 ۳۰٤التخطیط رقم الرمز ھـ ع ھـ  أساسیات

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى ةالتعلیمیالمؤسسة  .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 التخطیط أساسیات رمز المقرر/ اسم  .۳

 حةضور المتاأشكال الح .٤
و  األوللكل من الفصل  أسبوع ۱٥ من ویتكون سنوي النظام

 بواقع كامل وبدوام االسبوع في یوم الطالب ویحضر الفصل الثاني
 . في الیوم ساعتین

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ السنة/ الفصل  .٥

 یاساعة سنو ٦۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۷/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

تطور المدن ونموھا عبر الزمن بما  یھدف الموضوع الى تعریف الطالب بالتطورات التي حدثت في تاریخ 
بدءا . یة ،التقنیة التي أدت الى احداث النمو والتغییر في المدن االقتصاد في ذلك المؤثرات االجتماعیة ،

 . وصوال الى المدن المعاصرة  بالحضارات القدیمة

 

املدن ومسبباهتا وسبل   اليت اصابت كيان  االمراض ظواهر  ملوضوع بنظرة استعراضيةا ويؤشر . سنويا بنظام دراسي دراسي اسبوعا ٣٠موزعة على سنوً�  ساعة ٦٠ ىعل املقررحيتوي 
 .االرض الرئيسية ومبادئ املخططات الشاملة  العملية التخطيطية واستعماالت ذلكمبا يف   �ت التخطيطيةاالسس والنظر   ويتطرق املوضوع اىل بعض  حتاشيها
سل التارخيي والتسل  الفيز�وي للمدن وفق سياقات نظامية لتحقق من خالهلا مبادئ اجلمالية والسياحية الفصل الثاين من هذه املادة تطوير وانضاج مفاهيم الطلبة حول النمو والتطور ويهدف

 املعماري واحلضري و  مبادئ التكوين حتقيق ذلك يتوجب اللجوء اوَال اىل فهم  ومناجل. على مبادئ التكوينات الشكلية للعمارة احلضرية وعالقة الكتلة ابلفضاء  أيضااملادة  للتطور وتركز
 .والتالف احلسي   الوحدة البصرية  اليت حتقق من خالهلا األداة

  



  ۲الصفحة   
  

 والتعلم والتقییموطرائق التعلیم  المقررمخرجات  .۹

  المعرفیةداف االھ -أ
 للفكرةطار المفاھیمي االبناء الخیال لدعم -- ۱أ
 مشروع تصمیم یمكن تنفیذه في الواقع افكارھم إلىتعلم كیفیة تطویر - ۲أ 
 تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة- ۳أ 

  المقرراالھداف المھاراتیة الخاصة ب  -ب 
مام بالتطورات التي حدثت في تاریخ تطور المدن ونموھا عبر الزمن بما في ذلك لالیتمكن الطالب من ا

بدءا . قتصادیة، التقنیة التي أدت الى احداث النمو والتغییر في المدنالا جتماعیة،الت االمؤثرا
 .الى المدن المعاصرة البالحضارات القدیمة وصو

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل اخلد ومناقشات أسئلة .٥

 قة بین النظریة والتطبیقالعلا .٦

 التقییم ئق طرا     
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیةالتقاریر و الواجبات  .۳

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميالمفا إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع ھمودجھ لدمج فریق مع عمللل القدرات بناء 2 ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 -المحاضرات .۱



  ۳الصفحة   
  

 

 

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ االولالفصل الدراسي 

مخرجات التعلم  الساعات سبوعألا
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

املطروحة كمخططات  Utopiasاالفكار الطوابوية 
لوكوربوريية افرانك  –أوين  –مقرتح بكنكهام  –املدن 

 .سو�ما� مدن احلدائق  –لويررايت  –

 النظرية احملاضرة
 التفاعلية اضرةحملا 

 بوينت شرائح بور
 املرسم العمل يف 

 .االختبارات
  �ائي  امتحان - 

 الصف  العمل داخل
 البيتية والواجبات

 الثاني

تطرق سطحيا  –مشاكلها واهم مساهتا  –املدن املعاصرة  ۲
واملشاكل االجتماعية   املكاين والسكاين  اىل التوسع

 مية اخلد –املواصالتية  –السكنية 

 الثالث

اسباب الز�دة       Populationدراسة السكان  ۲
  السكاين  السكنية واالساليب املعنية الحتساب التوقع

 ودالالته موثراته وطريقة انشاءه   اين، اهلرم السك

 الرابع

  الصحيحية  استعماالت االرض ماهية ، االساليب ۲
طات نسبتها ضمن املدينة ، اختال  لتوزيعها ،

  املتبعه  استعماالت االرض يف املدن املعاصرة ، الوسائل

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر اتالواجب .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥

 طرائق التقییم    
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي  (ولة المنقالتأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 
  



  ٤الصفحة   
  

 .عليها   للسيطرة

 الخامس

شاكلة ، اساليب املسح يف املدن املعاصرة م  االسكان ۲
طرق –منها   السكن طرق الوقاية  السكين أسباب ازمة

 . السكين املستقبلي   اجراء املسح والتخمني

 السادس

 –املدن   عها داخلوسبل توزي  جاريةالت  االستعماالت ۲
واثرها على تطور املدن   انواع التجارة الداخلية واخلارجية

 . اقتصاد� وفيز�و� سكانيا 

 امتـــــــــــــــــــــــــــحان  ۲ السابع

 الثامن

االستعماالت الصناعية ومتطلباهتا وتوقيعها ضمن اطار  ۲
اطق الرتفيهية انواعها املن –العام للمدن   املخطط

 وتوزيعها داخل املدينة   ومتطلباهتا

 التاسع

  سبل/ اسباهبا   انواعها/ التلوث يف املدن املعاصرة  ۲
ماء   تلوث –تلوث هواء  –بصري   الوقاية منها تلوث

 .جتماعي تلوث ا –

 العاشر

املعايري  –متطلباهتا  –انواعها  –اخلدمات يف املدن  ۲
الكهرابء  –اجملاري  -املاء –مساراهتا . املتبعه لتخمينها 

  اهلاتف –

الحادي 
 عشر

حمتو�هتا الكتابية  -  املخطط الشامل للمدن  ۲
مع ايضاح لبعض  –مساته ومواصفاته   واهم واملرتسمات

 .املخططات الشاملة للمدن 

اني الث
 عشر

 - هيكلها  – Planning Cycleدورة التخطيط  ۲
  تطبيقاهتا يف شىت جماالت –مؤثرها  - مراحلها املتعاقبة 

 احلياة والتخطيط 

الثالث 
 عشر

عجلة   ابستخدام  حالة تطبيقية –التخطيط املواصالت  ۲
منظومة  –اسباب ازمة املواصالت  –التخطيط 

 املواصالت 

الرابع 
 عشر

القوانني واالنظمة التخطيطية والبنائية العراقية واثرها يف  ۲
 للتعداد   الشامل  املخطط –السيطرة على منو املدن 

الخامس 
 عشر

 امتحان ۲

 المقرربنیة  .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم لیمطریقة التع أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

ومسببات اعتالهلا ،   امراضها –املدينة املعاصرة 
 االختالطات االستخدامية االرض ، التلوث 

 النظرية احملاضرة .االمتداد اجلفرايف ، والتفكك اجملتمعي 
 التفاعلية احملاضرة 

 بوينت شرائح بور
 املرسم العمل يف 

 .االختبارات
  �ائي  تحانام - 

 الصف  عمل داخلال
 البيتية والواجبات

 الثاني

للجمال، التجربة اجلمالية ،  اجلمال، احلاجة االنساية ۲
  اخلربة اجلمالية اختالف القيم اجلمالية  التذوق اجلمايل

 االستجابه اجلمالية ، النقد 

 الثالث
يف   واملؤاثرات  االعتبارات اجلمالية يف املدينة ، القيم ۲

  ، النص ، االشارة  املعىن ، الداللية  كل ،الش  حتديد
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 . والتعقيد   البساطة  بني  الشكل

 الرابع

التشكيل يف مفردات املدينة ، القيم واملؤثرات يف حتديد  ۲
الشكل ، املعىن ، الداللية ، النص ، االشارة ، الشكل 

 .بني البساطة والتعقيد 

 الخامس

  لوجية االدارك وانعكاستهاالكشتائية والفيزيو   ريةالنظ ۲
  وانبعاث  الكتلية  والتكوينات  على التشكيالت

 احلضري   املشهد

 السادس

امليادين العامة اشكاهلا ، .. احلضرية وامهيتها   الفضاءات ۲
وانواعها وعالقتها ابلكتل ، احلدائق العامة وانواعها ، 

 الفضاء يف املدن االسالمية 

 فصلي   ـــــــــــــــــــــــحانامتــــ ۲ السابع

 الثامن

  من املوروث  التطوير والتحديث يف املدن واملوقف ۲
( واملعاصر يف قرارات التطوير احلضري مسالة االحياء 

وسياسات التطوير ، ومعىن السياق والسياقية ) التقيلدية 
 .يف النظام احلضري 

 التاسع

وامهيتها يف احداث   طاخلصوصية يف العمارة والتخطي ۲
خلق اهلوية   ومقومات. العوملة اهلوية احمللية ومناهضة 

 .واالحياء   املدن  يف اطار  وتعزيز السياحة والتواصل

 العاشر

واسلوبية التعامل معها   املدن. الشوارع التجارية ومراكز  ۲
الوضوح ، الداللة   االستمرارية ، التجانس ، االستقرار

  مالمح املراكز  االعتبارات الداخلة يف رسموغريها من 
 والشوارع التجارية 

الحادي 
 عشر

  التغيري  املواصالت وتقنيات االتصال واثرمها يف احداث ۲
مدن التوابع وامليكالبولس ، القرية  –و يف املدن والنم

 العاملية 

الثاني 
 عشر

  جيةخدمات املدن واثرمها يف تعزيز الكيان احلضري وتو  ۲
حتجيم   والتطوير والتوسع املكاين ادوات  حماور النمو

 للمدن املعاصرة   النمو املكاين والسكاين

الثالث 
 عشر

اال�اءات السطحية ، االضاءة  –ااثث الشارع وامليدان  ۲
واالعالن كابينات هواتف اواين مهمالت نبااتت 

 والنسق   التنظيم

الرابع 
 عشر

  املدن  على منو  االعمار والتخطيط واثرهاقوانني البناء و  ۲
البناء   ضوابط  ومكانيا التعرض لبعضها  عمرانيا

F.C,O.S.R,F.A.R  خطط البناء التشريعات
 .والتخطيط   يف العمارة  االسالمية

الخامس 
 عشر

 –اثر التشريع على رسم هوية املشهد احلضري   ۲
ابريس  – روما –بغداد  –والتجديد   ومناذج  دراسات

 .لندن  –

 

 البنیة التحتیة .۱۱

 لكتب المقررة المطلوبةـ ا۱
- Spreiregen, Paul D., The Architecture of Towns and Cities, 

McGraw- Hill Book Company, 1965. - Gallion, Arthur B., The 
Urban Pattern City planning and Design, Van Nostrand N.Y.1975. 
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 Available websites related to the subject : Planning , Urban Design - )المصادر( جع الرئیسیةـ المرا۲
, Population , Housing , Transportation and Cities . 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 )  التقاریر، العلمیة،المجالت ( 

- Parfect, Michael and Gordan Power, Planning for Urban Quality, 
New York, 1997 . 

 - Lynch, Kevin, The Image of City, M.I.T. Press Cambridge, 
Massachusettc, 1972 

 - Bacon, Edmund, N .Design of Cities, Thames and Hudson, 
London, 1975. 

 - Cliff Moughtin, Urban Design, Street and Square Third Edition, 
Architectural Oxford, 2003. 

مواقع االنترنیت  االلكترونیة،ب ـ المراجع 
.... 

- Personal lectures prepared by the professor  
Data show about samples of Historic and Modern cities regarding 

morphology , Population , evolution , expansion . 
 
 
 

 يطة تطویر المقرر الدراسخ .۱۲
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 ۳۱۰رقم الرمز ھـ ع س أسالیب الحفاظ

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى یةالمؤسسة التعلیم .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 ۳۱۰الرمز ھـ ع س/ أسالیب الحفاظ المعماري رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر بوعاس ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الفصل الثاني  نةالس/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰ساعتان اسبوعیا  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

وھو حقل علمي   على موضوع مھم وحیوي أال وھو موضع الحفاظ على التراث المعماري الطالب تعریف
والتراثیة  والتاریخیة اإلثاریةتأھیل المباني والمواقع ذات القیمة دة أعا ووقایة و متخصص یعني بأمور حمایة

 .المتمیزة 

ً  ساعة ۳۰على  المقرریحتوي  الدرس  یتناول .  ا بنظام دراسي فصليدراسی اسبوعا ۱٥موزعة على سنویا
الحضاري والمعماري وأھداف  ث واألرثمفھوم الترا نالمباديء والمفاھیم األساسیة للموضوع أبتداءاً م

المعماري المتمیز وتسجیلھ وتوثیقھ ، ومن ثم أنتخاب  فاھیم األساسیة لكشف التراثحمایتھ والحفاظ علیھ ، والم
مع . أسلوب المعالجة المناسب ،ومناھج أعادة تأھیل وأحیاء المباني المحافظ علیھا ألستخدامات معاصرة 

 .التطبیقیة المحلیة والعربیة والعالمیة  الى العدید من األمثلة التعرض

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المعرفیة -أ
الكتابة والتحدث بفعالیة واستخدام وسائل اإلعالم التمثیلیة المناسبة لكل من : مھارات االتصال المھنیة -۱أ

 .مھنة ومع عامة الناسداخل ال
تخدام األفكار المجردة لتفسیر المعلومات ، لطرح أسئلة واضحة ودقیقة ، واس: مھارات التفكیر التصمیمي  -۲أ

والنظر في وجھات النظر المتنوعة ، والتوصل إلى استنتاجات منطقیة ، واختبار النتائج البدیلة مقابل المعاییر 
 .والمعاییر ذات الصلة

     ل دعم جمع وتقییم وتسجیل وتقییم المعلومات واألداء ذات الصلة نسبیا من أج: مھارات التحقیق        -۳أ
 .االستنتاجات المتعلقة بمشروع أو مھمة محددة

 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
م الطالب كیفیة تعریف الطالب على الحفاظ على التراث المعمار ي واھمیتة على مستوى العالم وعلیھ یتعل

 .المواقع التراثیھالتصامیم في  التعامل مع

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل اخلد ومناقشات أسئلة .٥

 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 طرائق التقییم      
 
 .السبوعیةاو الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي اإلمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميالمفا إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 ثیھتحسس التراث وقیمھ المباني الترا-۳ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲



  ۳الصفحة   
  

 

 المقرر بنیة .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

أساسية،  تعاريف –املعماري  احلفاظ على الرتاث
 نشوء وتطور املفهوم أهداف احلفاظ،

  المحاضرات.۱

 دروس.۲
 . تفاعلیة

 جباتالوا.۳
 . والتقاریر

 االختبارات.٤
 .واالمتحانات

 أسئلة.٥
 ومناقشات

 .الفصل داخل

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 اإلمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 ۲ الثاني
يف الرتاث املعماري  أسباب ومصادر الضرر والفقدان
 واحلضري 

 ۲ الثالث
معايري أنتخاب : أبعاد احلفاظ على الرتاث املعماري 

واجلدوى األقتصادية ، األبعاد  املباين ، كفاءة األستخدام
 والتشريعية األجتماعية والتخطيطية واألدارية واملالية

 ۲ الرابع
وثيق ، اجلرد ، الت: اخلطوات التحضريية ألعمال احلفاظ 

 التارخيية والفيز�ويةالتسجيل ، الدراسات 

متطلبات املعاجلة ، أختيار : املعاجلات ومعايري السلوكية  ۲ الخامس
أسلوب املعاجلة ، مستو�ت املعاجلة ، احلماية بعد 

 ۲ السادس املعاجلة

 امتحان فصلي  ۲ السابع

معايري أعادة : التارخيية أعادة التأهيل وتوظيف املباين  ۲ الثامن

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥

 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 طرائق التقییم    
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي اإلمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 برامج تعلم الرسم والتصمیم للطال. ۳د 
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التأهيل ، أنتخاب الوظيفة املعاصرة ، معايري تقومي كفاءة  
 األستخدام

 بین العالقة.٦
 النظریة

 .والتطبیق

 التقاریر.۷
والعروض 

 .التقدیمیة
 

 ۲ التاسع
أمثلة حملية  –دور أعادة التأهيل يف حتسني البيئة احلضرية 

 وعاملية

 تطبيقاهتا ومشاكلها: التجربة العربية يف احلفاظ املعماري  ۲ العاشر

الحادي 
 ۲ عشر

عرض للنماذج  –جربة العاملية يف احلفاظ املعماري الت
 املتميزة 

الثاني 
 ۲ عشر

اتريخ التجربة ، اجلهات ذات : احلفاظ  يف التجربة احمللية
العالقة ابملوضوع ، األبعاد األساسية للتجربة ، جتارب 

 احلفاظ على املراكز التارخيية يف العراق

الثالث 
 ۲ عشر

جتربة : راكز التارخيية يف بغداد جتارب احلفاظ على امل
 ..الكاظمية ، ابب الشيخ ، الرصافة القدمية

الرابع 
 ۲ عشر

 جتارب احلفاظ على املباين التارخيية يف بغداد
الخامس 

 عشر
۲ 
 

 

 

 البنیة التحتیة .۱۱

 ١٩٨٢احلفاظ على املباين التارخييه بر�رد فيلدن  ـ الكتب المقررة المطلوبة۱

  )المصادر(اجع الرئیسیة ـ المر۲

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 العديد من املصادر واملواقع والتقارير متاحه على شبكة االنرتنت

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
....  

 
 
 

 يخطة تطویر المقرر الدراس .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 ۳۰۳رقم الرمز ھـ ع ھـ   II   االنشاءات

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 ) II( االنشاءات رمز المقرر/ اسم  .۳

 حةضور المتاأشكال الح .٤
و  األوللكل من الفصل  أسبوع ۱٥ من ویتكون سنوي النظام

 بواقع كامل وبدوام االسبوع في یوم الطالب ویحضر الفصل الثاني
 . في الیوم ساعات ثالث

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ السنة/ الفصل  .٥

 یاساعة سنو ۹۰اسبوعیا  تساعا ثالث )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۷/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

ابستخدام اخلرسانه املسلحه ومن خالل طرح املفاهيم العامه يف اصول  مهاالنشائية لالبنية املصص  تغطية عامه للتصاميم من موضوع االنشاءات للسنه الدراسية الثالثة يف  يتخصص اجلزء االول
الثاين  اما اجلزء .املستخدم مع حتليل الصول تصاميم العتبات اخلرسانية والسقوف واالعمدة فعال للحديد والكونكريتواالن  االجهاد القوى وطريقة اجياد سكونية املنشاء وحساابت  توزيع

  بعض التطبيقات العلمية لىاالعتاب وتشمل التغطيه النظرية ع بعض انواع  وتصاميم  املسنمات واجزاء الشد يف  االعمدة احلديدية وحتليل  احلدييدة  اءاتاملنش أبصول تصاميم  فيتخصص
واملرمر واخلشب والركام الناعم ) التكسية والتغليف (جمموعة جتارب تشمل الطابوق والكاشي املزائيك والكونكريت وحديد التسليح واحلجر  متخصص للمواد االنشائية ومن خالل  خمترب يف

 .اخلشن

  . سنويا بنظام دراسي دراسي اسبوعا ٣٠موزعة على سنو�ً  ساعة ٩٠ ىعل املقررحيتوي 

 والتعلم والتقییموطرائق التعلیم  المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

  المعرفیةداف االھ -أ
 للفكرةطار المفاھیمي االبناء الخیال لدعم -- ۱أ
 مشروع تصمیم یمكن تنفیذه في الواقع تعلم كیفیة تطویر افكارھم إلى- ۲أ 
 تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة- ۳أ 

  المقرراالھداف المھاراتیة الخاصة ب  -ب 
الضغط  مباني الھیاكل الحدیدیة وتحلیل األعمدة الحدیدیة وأجزاءفي حسابات تصمیم  یجعل الطالب متمكن

 .في الجمالونات وتصمیمات بعض أنواع العتبات

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل اخلد ومناقشات أسئلة .٥

 التقییم ئق طرا     
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .التقاریر و الواجبات البیتیھ .۳

 .المشاركة الصفیة .٤
 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميالمفا إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع ھمودجھ لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر اتالواجب .۳



  ۳الصفحة   
  

 

 

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ االولالفصل الدراسي 

مخرجات التعلم  الساعات سبوعألا
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۳ االول
 

 

مقدمة عامه عن املنشات وتوزيع القوى وانواع القوى 
 املسلطه عليها

 النظرية احملاضرة
 التفاعلية اضرةحملا 

 بوينت شرائح بور
 املرسم العمل يف 

 .االختبارات
  �ائي  امتحان - 

 الصف  العمل داخل
 البيتية والواجبات

 الثاني
مقدمة عامه عن املنشات وتوزيع القوى وانواع القوى  ۳

 املسلطه عليها

 الثالث
املنشأت احملدده وغري احملدده سكونيا وطريقه اجياد درجه  ۳

 سكونيه املنشأ

 الرابع
وطريقه اجياد درجه املنشأت احملدده وغري احملدده سكونيا  ۳

 سكونيه املنشأ

 الخامس
املنشأت احملدده وغري احملدده سكونيا وطريقه اجياد درجه  ۳

 سكونيه املنشأ

 السادس

مكو�ت اخلبطه (مقدمه عن تصاميم اخلرسانه املسلحه  ۳
وخمططات االجهاد االنفعايل للحيد  اخلرسانيه

 )والكونكريت املستخدم 

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥

 طرائق التقییم    
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 .اخل الصفالمناقشات د .٤
 
 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي  (ولة المنقالتأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 
  



  ٤الصفحة   
  

 السابع

مكو�ت اخلبطه (صاميم اخلرسانه املسلحه مقدمه عن ت ۳
وخمططات االجهاد االنفعايل للحيد  اخلرسانيه

 )والكونكريت املستخدم 

 الثامن
التسليح يف (حتليل تصميم العتبات اخلرسانيه املسلحه  ۳

 ملقاومه عزوم االنثناء) منطقه الشد ومنطقه الضغط

 التاسع
التسليح يف (خلرسانيه املسلحه حتليل تصميم العتبات ا ۳

 ملقاومه عزوم االنثناء) منطقه الشد ومنطقه الضغط

 العاشر
التسليح يف (حتليل تصميم العتبات اخلرسانيه املسلحه  ۳

 ملقاومه عزوم االنثناء) منطقه الشد ومنطقه الضغط

الحادي 
 عشر

التسليح يف (حتليل تصميم العتبات اخلرسانيه املسلحه  ۳
 ملقاومه عزوم االنثناء) قه الشد ومنطقه الضغطمنط

الثاني 
 عشر

۳ 
 .تصميم االعتاب اخلرسانيه ملقاومه القص 

الثالث 
 عشر

 .تصميم االعتاب اخلرسانيه ملقاومه القص  ۳

الرابع 
 عشر

 .تصميم االعتاب اخلرسانيه ملقاومه القص  ۳

الخامس 
 عشر

 امتحان ۳

 المقرربنیة  .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ٥ االول
 

 

 مقدمه عن السقوف اخلرسانيه وانواعها

 النظرية احملاضرة
 التفاعلية احملاضرة 

 بوينت شرائح بور
 املرسم العمل يف 

 .االختبارات
  �ائي  تحانام - 

 الصف  العمل داخل
 البيتية والواجبات

 ٥ الثاني
ذات االمحال املتنقلة ابجتاه  تصميم السقوف اخلرسانيه

 واحد

 ٥ الثالث
ذات االمحال املتنقلة ابجتاه  تصميم السقوف اخلرسانيه

 واحد

 الرابع

 .االعمده اخلرسانيه انواعها ومواصفاهتا  ٥
 عزوم االحنناء لالعمده  –وريه خمططات القوى احمل -أ 

 تصميم االعمده اخلرسانيه القصرية –ب         

 الخامس

 .االعمده اخلرسانيه انواعها ومواصفاهتا  ٥
 عزوم االحنناء لالعمده  –خمططات القوى احملوريه  -أ    

 تصميم االعمده اخلرسانيه القصرية –ب         

 السادس

 .انواعها ومواصفاهتا االعمده اخلرسانيه  ٥
 عزوم االحنناء لالعمده  –خمططات القوى احملوريه  -أ 

 تصميم االعمده اخلرسانيه القصرية –ب         

 السابع

 .االعمده اخلرسانيه انواعها ومواصفاهتا  ٥
 عزوم االحنناء لالعمده  –خمططات القوى احملوريه  -أ 

 لقصريةتصميم االعمده اخلرسانيه ا –ب         
  احلديدية مقدمة عامة عن املنشاءات ٥ الثامن



  ٥الصفحة   
  

   احلديدية مقدمة عامة عن املنشاءات ٥ التاسع

 العاشر
   احلديدية مقدمة عامة عن املنشاءات ٥

الحادي 
 عشر

 تصميم وحتليل االعمده احلديدية املنفردة-أ   ٥
 تصميم اجزاء الشد يف املسنمات  –ب

)  R - M(تاب احلديديه بطريقه تصميم االع -ج
Method 

الثاني 
 عشر

 تصميم وحتليل االعمده احلديدية املنفردة-أ   ٥
 تصميم اجزاء الشد يف املسنمات  –ب

)  R - M(تصميم االعتاب احلديديه بطريقه  -ج
Method 

الثالث 
 عشر

 تصميم وحتليل االعمده احلديدية املنفردة-أ   ٥
 د يف املسنمات تصميم اجزاء الش –ب

)  R - M(تصميم االعتاب احلديديه بطريقه  -ج
Method 

الرابع 
 عشر

 تصميم وحتليل االعمده احلديدية املنفردة-أ   ٥
 تصميم اجزاء الشد يف املسنمات  –ب

)  R - M(تصميم االعتاب احلديديه بطريقه  -ج
Method 

الخامس 
 عشر

٥ 
  امتحان 

 

 البنیة التحتیة .۱۱

 لكتب المقررة المطلوبةـ ا۱
Ferdinand L. Singer “Engineering Mechanics”. تصاميم اخلرسانة "هاين دمحم فهمي

 املسلحة

 )المصادر( ـ المراجع الرئیسیة۲
P. Papov “Strength of Material”. 

 Pasala Dayaratnam “Design of Steel Structures”  
Nilson “Design of Concrete Structures” 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
  )  التقاریر، العلمیة،المجالت ( 

مواقع االنترنیت  االلكترونیة،ب ـ المراجع 
....  

 
 
 

 يخطة تطویر المقرر الدراس .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 ۳۰۱ھـ ع ھـ الرمز /  التصمیم المعماري

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى التعلیمیةسسة المؤ .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 ۳۰۱الرمز ھـ ع ھـ / التصمیم المعماري  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

 مسبوع وبدواالاسبوعا ویحضر الطالب یومین في ا ۱٥فصل 
 .. ساعات في كل یوم منھا٦كامل بواقع 

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الثاني  و األول الفصل السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳٦۰ساعھ اسبوعیا 12 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
في مجال التصمیم المعماري حیث یتعرف سیة الثالثة المرحلة النھائیة للقاعدة المعلوماتیة راتعد السنة الد

ومتعددة الوظائف لفضاءاتھا  یتعرف الطالب على مشاریع مركبةفي مجال التصمیم المعماري 
 .والخدمیة المختلفة  االستغاللیة

  اریعلمش  من خالل اختیارات التصمیمي ،  الطرح  التنفیذ في مقدمة وتكنولوجیا  االنشائیة  القرارات تعتبر
 المسلحة او الخرسانةھیاكل من   برع للتنفیذ  وقابلة  ومتوسطة المدى قصیرة  انشائیة  لبحور ذات متطلبات

المجال وبمواكبة  افي ھذھیاكل حدیدیة یتعرف من خاللھا الطالب بأھم التفاصیل االنشائیة الواجب معرفتھا 
  لطالب في الفصل الدراسي الثانيثم ینتقل ا. دراسیة وعلى مدار السنھ ال) (IIIتطبیقیة مع مادة تركیب المباني

  نموذجي  وظیفیة ذات طابع لمتطلبات  التصمیم  صولا ، لیتعلم من خاللھ الطوابق  متعدد الى مشروع
الموجھة لھذا   والسكنیة والتجاریة ، ولیطلع على بعض التفاصیل االنشائیة واإلداریة  التعلیمیة كاألبنیة متكرر

االنارة  والتكییف وخدمات  الخدمات الصحیة  تعلمة الطالب في مادة ضال عن امكانیة تطبیق ماالغرض ، ف
 . الدراسي االول والثاني   لفصلا المعطاة لھ في

الصحیحة  الدراسة مجموعة اختبارات سریعة للتعرف على قدرة الطالب في اخذ القرارات التصمیمة ویتخلل
 . خالل مدة زمنیة قصیرة 

 



  ۲الصفحة   
  

 والخدمیة المختلفة االستغاللیةومتعددة الوظائف لفضاءاتھا  مشاریع مركبة الطالب على

اختیارات لمشاریع ذات  خاللوتكنولوجیا التنفیذ في مقدمة الطرح التصمیمي، من  اإلنشائیةتعد القرارات 
المسلحة او ھیاكل  الخرسانةمن  ابلھ للتنفیذ عبر ھیاكلقصیرة ومتوسطة المدى وق متطلبات لبحور انشائیة

عرفتھا في ھذا المجال وبمواكبة تطبیقیة الواجب م اإلنشائیةالتفاصیل  الطالب بأھم خاللھاحدیدیة یتعرف من 
ثم ینتقل الطالب في الفصل الدراسي الثاني الى  .وعلى مدار السنة الدراسیة( III) مع مادة تركیب المباني

 كالبنیةطابع نموذجي متكرر  اصول التصمیم لمتطلبات وظیفیة ذات خاللھمتعدد الطوابق، لیتعلم من مشروع 
الغرض، فضال  الموجھة لھذا اإلنشائیةسكنیة والتجاریة، ولیطلع على بعض التفاصیل وال واإلداریةالتعلیمیة 

 نارة المعطاة لھ في الفصلالدمات اعن امكانیة تطبیق ما تعلمة الطالب في مادة الخدمات الصحیة والتكییف وخ
 .ول والثانيالالدراسي ا

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
 للفكرةطار المفاھیمي البناء الخیال لدعم ا-- ۱أ
 تعلم كیفیة تطویر افكارھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع- ۲أ 
 ضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولةدرتھم على وتطویر ق- ۳أ 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
- في التصمیم والكبیرة المتوسطةالبحور  عتعلیم الطالب التعامل م -۱
 تعلیم الطالب ان یصمم مشاریع صغیره بوقت قصیر -۲

 طرائق التعلیم والتعلم      
 .المحاضرات -۱
 .دروس -۲
 .الواجبات -۳
 .واالمتحانات االختبارات -٤ 
 .أسئلة ومناقشات داخل الفصل -٥ 
 .العالقة بین النظریة والتطبیق -٦ 
 .المیدانیة الرحالت -۷ 
 .الالمنھجیة األنشطة -۸
 .الورش والندوات -۹ 

  . التقاریر والعروض التقدیمیة -۱۰
 طرائق التقییم      



  ۳الصفحة   
  

 

 

 

 

 

 
 الصفیة والنقد التطوري للمفاھیم مناقشةنزلیة ، العروض التقدیمیة ،والالعمل في الفصل ، الواجبات الم .۱

 .وأفكار المشاریع وتقییم نقدي
 .المحاضرات خاللومشاركتھم  بالالطتفاعل  .۲
  البروض التقدیمیة من قبل الطالع .۳
 تقدیم التقاریر .٤
 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميالمفا إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 

 الصفیة والنقد التطوري للمفاھیم ، الواجبات المنزلیة ، العروض التقدیمیة ،والمناقشة المرسمالعمل في  .۱
 .وأفكار المشاریع وتقییم نقدي

 .المحاضرات خاللومشاركتھم  باللطاتفاعل  .۲
  البروض التقدیمیة من قبل الطالع .۳
  تقدیم التقاریر. ٤
 طرائق التقییم    
 
 .واالسبوعیة الیومیة العروض  .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیة الواجبات .۳

 .مرسمالالمناقشات داخل  .٤
 
 

 ).متعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ال( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 الببرامج تعلم الرسم والتصمیم للط. ۳د 
  



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ الثانيالفصل الدراسي 

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۱۲ االول
 

 

مشروع صغیر  - األولالمشروع 

قدرة  لفعالیات للتعرف علىمتعدد ا

 السنة خاللالتصمیمیة  بالطال

 والثانیة مع مناقشة األولىالدراسیة 

 العطلة خاللالطلبة  ألعمالمستفیضة 

 لقاءا الصیفیة

 رةالمحاض

 والنقد الفردي

 والجماعي

بور  وعروض

 بوینت

 وزیارات

 موقعیھ

 

 ، المرسم العمل في -

 المنزلیة ، الواجبات

 التقدیمیة العروض

الصفیة  ،والمناقشة

 التطوري والنقد

 أفكارو  للمفاھیم

وتقییم  المشاریع

 .نقدي

 البالط  تفاعل -

 خالل ومشاركتھم

 المحاضرات

  العروض  -

قبل  التقدیمیة من

  طالبال

  التقاریر تقدیم -

 ۱۲ الثاني

 ۱۲ الثالث

 الرابع

۱۲ 

 ۱۲ الخامس

مشروع مركب  -المشروع الثاني 

 على فضاءات صغیرة یحوي

 كقاعات دراسیة ومتوسطھ الحجم

 مجمعات)  األغراض وقاعات متعددة

مشاریع  اكادیمیة او تجاریة او

مراكز  متوسطة الحجم او صناعیة

ھیاكل  خاللتنفیذھا من  ة یتمترفیھی

حدیدیة مع  مسلحة او ھیاكل خرسانیة

في  اإلنشائیة بعض التفاصیل اعتماد

 المواكبة III تركیب مباني مادة

 .الحالي للمشروع

 ۱۲ السادس
 ۱۲ السابع
 ۱۲ الثامن
 ۱۲ التاسع

 العاشر
۱۲ 

الحادي 
 عشر

۱۲ 

الثاني 
 عشر

۱۲ 

الثالث 
 عشر

۱۲ 

الرابع 
 عشر

۱۲ 

الخامس 
 عشر

۱۲ 

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ االولالفصل الدراسي 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۱۲ االول
 

 

ع اختیار مشرو: الثالث  مشروعال

ذات طابع اداري او متعدد الطوابق 

یحوي على  سكن،اكادیمي او وع مشر

 لقاءا

 المحاضرة

 يوالنقد الفرد

 ، المرسم العمل في -

 المنزلیة ، الواجبات

 التقدیمیة العروض
 ۱۲ الثاني

 ۱۲ الثالث



  ٥الصفحة   
  

 خاللھامن  فطوابق متكررة یتعر ۱۲ الرابع

 مجموعة التفاصیل الطالب على

ھكذا ھیاكل  المعتمدة في اإلنشائیة

) حدیدیة  خرسانیة مسلحة او ( یةانشائ

 متكامل للمنظومات مع تطبیق

والتكییف وھندسة  الھندسیة الصحیة

 .الداخلیة االنارة

 والجماعي

بور  وعروض

 بوینت

 وزیارات

 موقعیھ

 

الصفیة  ،والمناقشة

 التطوري والنقد

 أفكارو  للمفاھیم

وتقییم  المشاریع

 .نقدي

 البالط  تفاعل -

 خالل ومشاركتھم

 المحاضرات

  العروض  -

قبل  التقدیمیة من

  طالبال

  التقاریر تقدیم -

 ۱۲ الخامس

 ۱۲ السادس
 ۱۲ السابع
 ۱۲ الثامن
 ۱۲ التاسع

 العاشر
۱۲ 

الحادي 
 عشر

۱۲ 

الثاني 
 عشر

۱۲ 

الثالث 
 عشر

۱۲ 

الرابع 
 عشر

۱۲ 

الخامس 
 عشر

۱۲ 

 

 ةالبنیة التحتی .۱۱

 ـ الكتب المقررة المطلوبة۱
- Architecture data book 

 - Time sever book 
 - AJ magazine Many of other architecture books 

  )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ۲

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 )  التقاریر، العلمیة،المجالت ( 

على اختيار قرارات التصميم  سريعة من أجل حتديد قدرة الطالب تضمن املوضوع اختباراتي
 قصرية فرتة زمنية خاللالصحيحة 

 .ز�رات ميدانية وعلمية • 

مواقع االنترنیت  االلكترونیة،ب ـ المراجع 
....  

 
 
 

 يخطة تطویر المقرر الدراس .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 ۳۰۹ھـ ع س  رقم الرمز   IIIالحاسبات

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/جامعھ دیالى یةلتعلیمالمؤسسة ا .۱

 ةعمارالھندسة قسم     المركز/  علمي القسم ال .۲

 ۳۰۹ھـ ع س  رقم الرمز   IIIالحاسبات رمز المقرر/ اسم  .۳

فصل  اسبوع موزعھ على فصلین كل ۳۰النظام السنوي ویتكون من  احةالمتأشكال الحضور  .٤
 ۳بواقع  املاسبوعا ویحضر الطالب یوم في االسبوع وبدوام ك ۱٥

 .لیومساعات في ا
  السنة/ الفصل  .٥

 سنةللساعة  ۹۰ا ساعات اسبوعی ۳ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 .ةیتعلم وإحتراف مجال االعمال الفنیة والتصمیم 

كما أن البیئة التي ، لھ البرنامج  دمھاات التي یقتعلم اساسیات مجال التصمیم الھندسي بصورة عامة من خالل مجموعة االدو
 . مجال التصمیم بأساسیاتیجعل الطالب أكثر درایة یوفرھا البرنامج مشابھة جداً للبیئة الواقعیة مما 

 كیفیة تحویل الرسم الثنائي االبعاد الى رسم مجسم او الرسم الثالثي االبعاد شرح

 ةالمعماریل للكتالداخلیة  شرح كیفیة عمل مقاطع وتوضیح التفاصیل

الب یمكنھ تصمیم أي أي أن الط، بداعیة وأبتكار أفكار وتصمیمات جدیدة كلیاً ھ االالطالب الفرصة الطالق العنان لمخیلت اعطاء
مثل تصمیمات دیكورات ( یلتھ واضافة التأثیرات الخاصة ما یظھره في صورة تصمیمات إبداعیة بكل معنى الكلمة شیئ في مخ

 . )م االنمي والكرتون وغیرھا أفال

ي یعرض التصمیمات في شكل كامل من عدة زوایا أ، ل ثالثي االبعاد بیئة واقعیة من خالل عرض االعمال الھندسیة في شكعمل 
 .تمختلفة ما یجعل التصمیم یبدو واقعیاً بالكامل وھذا یزید من إبداع الطالب في عمل التصمیما

 لتقییمم واوطرائق التعلیم والتعل مقررات المخرج. ۹



  ۲الصفحة   
  

  ھداف المعرفیة األ -أ
  تصمیمات الھندسیة المبتكرةبشكل اساسي في االعمال الفنیة وال البرنامجیستخدم  -۱أ
  . اختبار المخططات الھندسیة وامكانیة تنفیذھا على أرض الواقع  -۲أ
 المنظور وتحویل المخططات من ثنائیة االبعاد الى رسوم ثالثیة االبعادرسم  -۳أ
 

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتألھداف ا  -ب 
فھو یعطي امكانیة عرض ثالثي ، رتون المختلفة عمل التصمیمات والدیكورات الخاصة بأفالم الك - ۱ب

 . االبعاد ما یمنح التصمیمات شكل حقیقي ونوع من الواقعیة
  . سھولةبكل الت علیھا صمیم االشكال والشخصیات ثالثیة االبعاد واجراء التعدیتتعلم  – ۲ب
ل شیئ یوفره ابتكار أفضل االعمال االبداعیة الغیر مسبوقة في مجال التصمیم وھذا أفض  – ۳ب

 . البرنامج
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
ملي ل عنقاش بشكوفتح باب السؤال وال  دیثةشرح المحاضرة باستخدام عدد من وسائل االیضاح الح

 .وموسع
 

 طرائق التقییم      
 

 .االمتحانات الفصلیة والیومیة، الواجبات المنزلیة ، جبات الصفیة الوا، ناقشات الم
 

 ألھداف الوجدانیة والقیمیة ا -ج
 ةالمعماریم الرسومات ة الواضحة من اجل فھالمعماریوبالتفاصیل  البرنامج ان یتمكن الطالب من اتقان 

 .ع بصورة كافیة ولتالفي اي اخطاء قد تحدثاریفي المش

 التعلیم والتعلم طرائق     

 
ح باب السؤال والنقاش بشكل عملي وفت  شرح المحاضرة باستخدام عدد من وسائل االیضاح الحدیثة

 .وموسع
 

 طرائق التقییم    
 

 .لیومیةوا الفصلیة االمتحانات، لمنزلیة الواجبات ا، الواجبات الصفیة ، المناقشات 
 
 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( لمنقولة ایة التأھیلالعامة و المھارات -د 
  عادنامج الخاصھ بعمل االشكال ثالثیة االبالبر أدواتاستخدام ب التصمیم -۱د
 قابلیة النقاش العلمي والعملي  -۲د
  معماري كمصممة العمل بیئ فھم -۳د
لمخیلتھ االبداعیة وأبتكار أفكار وتصمیمات جدیدة نان یعطي البرنامج الطالب الفرصة الطالق الع   -٤د

واضافة التأثیرات الخاصة ما یظھره في صورة  شیئ في مخیلتھ أي أن الطالب یمكنھ تصمیم أي، كلیاً 
 ةتصمیمات إبداعیة بكل معنى الكلم



  ۳الصفحة   
  

 

 بنیة المقرر .۱۰

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طریقة التقییم تعلیمة الطریق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

+ االسبوع االول 
٣+٢ 

٣+٣+٣ 
 يف ىنبملل يعمار ملا ميصمتال-

 العاملية تاور طتال ءو ض
 .ابخلصوص

 ينابملا يممصت-
 ريةغلصا

 الو صو  نسكملاك
 اينبملا ميصمت ىلا

 ةيجيتاسرت الا
 قدانفالك ريةبلكا
 نئاو امل و تملستشفيااو 

 ومعظم تار ملطااو 
 ىخر الا يةئانبال اطمنالا
 ةير حلضا ئةيبال يممصتو 

. 
 

)  3D studio Max( تشغيل بر�مج 
الوامر لوحات قائمة ا( والتعرف على مكو�ته 

االوامر ، فصيلة العنصر ، املشهد الفعال ، منطقة 
السيطرة   اتيحالسيطرة على احلركة والزمن ، مف
السيطرة على   على عرض املشاهد ، مفاتيح

 نصرالقفز ، حتديد طور اختيار الع

شرح 
المحاضرة 

باستخدام عدد 
من وسائل 
االیضاح 

وفتح   الحدیثة
باب السؤال 

والنقاش بشكل 
 .وموسع مليع

 

، اقشات المن
الواجبات 

، الصفیة 
الواجبات 
، المنزلیة 

حانات االمت
الفصلیة 
 .والیومیة

 ٥+ االسبوع الرابع 
+٧+٦ 

٣+٣+٣+٣ 
على   تغيري توزيع مشاهد الشاشه البسيطة

 Zooming(لتزومي ، ا املشاهد
 .اختيار العنصر ) التدوير ( التصفح ، الربم ) 

 ٩+ االسبوع الثامن 
 +١٠ 

٣+٣+٣ 
ادوات التعديل البسيطة ، دمج النماذج ، 

 تطبيقت دمج النماذج
االسبوع احلادي 

 ١٢+ ر عش
٣+٣ 

( النماذج   تكرار الكائنات واملواد ، استرياد
import  ( تصدير النماذج) Export  ( 

االسبوع الثالث عشر 
 +١٥+ ١٤ 

٣+٣+٣ 

القياسية   انشاء العناصر اهلندسية
Geosphere,Sphere cone, Box, 

    ,Tube, cylinder, 
plane.،تطبيقاتTeapot, 

pyramid,tours 

 ثاين الالفصل 

 ٣+٣ ٢+١االسبوع 

 

 العناصر اهلندسية املتقدمة 
  Hydra, Oil Tank , Chamber , 

cylinder , Chamber box, Tours 
Knot , Gengen ,L – Ext, 

Spindle, Capsule, Prism , Ring 
wave , C – Ext          انشاء موجة

 حلقية 

 Line  ,Circle , Spline , Ellipse ٣+٣ ٤+ ٣  االسبوع
, Arc, Daunt, Ngon) ( 

 Text ٣+٣ ٦+٥  االسبوع

 ٣+٣ ٨+ ٧  االسبوع

،  Section  ، املقطع Helix   لباللو 
عمليات التعديل ،النسخ 

ين ، ، احل Array،املصفوفاتِ ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 
Bend  ،Mirror 

 ٣+٣ ١٠+ ٩  االسبوع
،  Boolean  )Unionالعمليات املنطقية 

Intersection  ،Subtraction ( 

  ٣+٣ ١٢+  ١٠االسبوع 
 , Perspective , Camerasاالضاءة 

Lightening  اضافه املواد ، مبادئ احلركة
 والتظليل

  



  ٤الصفحة   
  

 

 البنیة التحتیة  .۱۱

  3ds-max tutorial ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

-https://knowledge.autodesk.com/support/3ds )  المصادر(المراجع الرئیسیة  ـ۲
max  

 كتب والمراجع التي یوصى بھا                ـ الا
 ) .... ،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

Diyala Scientific Journal 

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

https://www.autodesk.com/products/3ds-
max/overview?term=1-YEAR#3ds-max-intro 

 

 ي دراسخطة تطویر المقرر ال .۱۲
   

طرق التصمیم ي استخدام باستمرار باالضافة الى التنوع ف والتي تتحدث اإلصداراتاخر ائم على ع الداالطال
 .ع متطلبات سوق العمل بمستوى رفیع ومتوافق م واالستمرار بتقویة المھارات للوصول  البرنامجفي 

 
 
 

 

 

   نظمة معمارية متطورةاعطاء مبادئ اوليه ال  ٣+٣ ١٤+  ١٣االسبوع 



  ۱الصفحة   
  

 ۳۰٥رقم الرمز ھـ ع ھـ   III   تاریخ العمارة

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى ةالتعلیمیالمؤسسة  .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

   III   تاریخ العمارة رمز المقرر/ اسم  .۳

 حةضور المتاأشكال الح .٤
و  األوللفصل لكل من ا أسبوع ۱٥ من ویتكون سنوي النظام

 بواقع كامل وبدوام االسبوع في یوم الطالب ویحضر الفصل الثاني
 . في الیوم ساعتین

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ السنة/ الفصل  .٥

 یاساعة سنو ٦۰اسبوعیا  ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۷/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

عبر   المختلفة  المعماریة والتمایز بین الطرز) المقارن  التحلیل(ة باالعتماد على اسلوب تستعرض مفردات مادة تاریخ العمار  
 : وعلى اساس  التاریخ

والجدران   السقوف  ومواصفات وطرق االنشاء المعتمدة  جیولوجيوال والتوصیف المناخي  التاریخیة والقیم  الموقع الجغرافي
  وغیرھا من الفنون االخرى كالزخارف والفن التشكیلي والحلي –عصوره المختلفة الى تاریخ الفن عبر  مع التطرق  واالسس

 .للحضارات المختلفة  اصول التجمعات الحضریة على التأكیدمع 

ً  ساعة ٦۰ ىعل المقرریحتوي  للسنھ  وتشمل مادة التاریخ  . سنويا بنظام دراسي دراسی اسبوعا ۳۰موزعة على سنویا
 :الطرز المعماریة التالیة  تغطیة  الثالثة  الدراسیة

 .عصر النھضة   الرومانسك والقوطیة وعمارة عماره و البیزنطیة ة المتقدمة والمسیحی  والعمارة  والرومانیة العمارة االغریقیة

 والتعلم والتقییموطرائق التعلیم  المقررمخرجات  .۹

  المعرفیةداف االھ -أ
 للفكرةطار المفاھیمي االبناء الخیال لدعم -- ۱أ
 مشروع تصمیم یمكن تنفیذه في الواقع افكارھم إلىیر كیفیة تطوتعلم - ۲أ 
 تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة- ۳أ 



  ۲الصفحة   
  

  المقرراالھداف المھاراتیة الخاصة ب  -ب 
 ان یكون الطالب قادرا على التعرف على الموقع الجغرافي والقیم التاریخیة والتوصیف المناخي

 سس مع التطرق الى تاریخ الفناالن والمعتمدة ومواصفات السقوف والجدرا نشاءااللجیولوجي وطرق او
 عبر عصوره المختلفة

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل اخلد ومناقشات أسئلة .٥

 .قدیمیةلتقاریر والعروض التا .٦

 التقییم ئق طرا     
 
 منھجیة ، وكذلك على مشاركةالنشطة الالختبارات القصیرة واالمتحانات وااالعتمد طرق التقییم على ت

 الطالبیھا من أثناء المحاضرات وعلى الردود التي یتم الحصول عل البالط

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميامفال إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج     
  .اآلخرین مع ھمودجھ لدمج فریق مع عمللل القدرات بناء 2 ج     
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر اتالواجب .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥

 .قدیمیةالتقاریر والعروض الت .٦

 طرائق التقییم    
 
 منھجیة ، وكذلك على مشاركةالنشطة الالختبارات القصیرة واالمتحانات وااالعتمد طرق التقییم على ت

 الطالبیھا من أثناء المحاضرات وعلى الردود التي یتم الحصول عل البالط



  ۳الصفحة   
  

 

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ االولالفصل الدراسي 

مخرجات التعلم  الساعات سبوعألا
 طریقة التقییم تعلیمطریقة ال أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

 والتطور  النشوء العمارة االغريقية

 النظرية احملاضرة
 التفاعلية اضرةحملا 

 بوينت شرائح بور
 املرسم العمل يف 

 .االختبارات
  �ائي  امتحان - 

 الصف  العمل داخل
 البيتية والواجبات

 الثاني
۲ 

 العمارة االغريقية
اهم الرتاكيب احلضرية 

 والطرق االنشائية 

 الثالث
۲ 

 العمارة االغريقية
التخطيط احلضري 

 اهليبودمي

 الرابع

۲ 

 العمارة االغريقية

النظر�ت املعمارية اليت 
النسبة ( اوجدها االغريق 

الذهبية واخلداع البصري 
   واملوديل  )

 الخامس
۲ 

 العمارة الرومانية
ية ومتيزها السمات املعمار 

 عن العمارة االغريقية 

 السادس
۲ 

 العمارة الرومانية
وكيفية   القباب الرومانية

 انشاءها 

 السابع
۲ 

 العمارة الرومانية
االمثلة املميزة للعمارة 

 الرومانية 
  امتحان ۲ الثامن

 التاسع

۲ 

 العماره املسيحية املتقدمة

التجارب واحملاوالت اليت 
حتوير املباين جرت حول 

القائمة اىل    الرومانية
مارس فيها   كنائس

 الطقوس املسيحية 

 العاشر
۲ 

 العماره املسيحية املتقدمة
مبىن الباسليكا الرومانية 

 وحتويرها اىل كنسية 

الحادي 
 عشر

۲ 
 العمارة البيزنطية

  االغريقي  الصليب  اختاذ
  للكنيسة  كنموذج

 البيزنطينية 

اني الث
 شرع

۲ 
 العمارة البيزنطية

انشاء القباب على اذرع 
الصليب املتقاطعه 

واستعمال املوزايك وهبذا 

 ).الشخصي بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات األخرى المتعلقة (ولة المنقالتأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 
  



  ٤الصفحة   
  

اعطي العماره البيزنطيه 
 . طرازها املميز 

الثالث 
 عشر

۲ 

 عماره الرومانسك

استعمال العقود النصف 
سانده دائريه والدعامات ال

الضخمه كان يف مميزات 
 هذه العماره 

الرابع 
 عشر

۲ 

 عماره الرومانسك

شيوع بناء اجملمعات 
الكاتدراف ( الدينية
ومدارس الرهبان ، واالدير 

 ). والراهبات 
الخامس 

 عشر
 امتحان ۲

 المقرربنیة  .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 قییمطریقة الت لیمطریقة التع أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

 النشوء والتطور  العمارة القوطية

 النظرية احملاضرة
 التفاعلية احملاضرة 

 بوينت شرائح بور
 املرسم العمل يف 

 .االختبارات
  �ائي  تحانام - 

 الصف  عمل داخلال
 البيتية والواجبات

 الثاني
۲ 

 العمارة القوطية
الصليب الالتيين وشكل 

 .الكنيسة

 الثالث
۲ 

 مارة القوطيةالع
تكامل معىن الكنيسة 

 .ابحملتوى واملضمون

 الرابع
۲ 

 العمارة القوطية
مشكلة قلة الضوء 
 .الطبيعي يف املصلى

 الخامس

۲ 

 العمارة القوطية

إجياد احللول النامجة 
إبستخدام العقود الطائرة 
يف الواجهات والعقود 
الرابعية والسداسية يف 

 .املصلى

 السادس
۲ 

 ارة القوطيةالعم
أمثلة متميزة للكنائس 

 .الفرنسية واإلنكليزية

   ـــــــــــــــــــــــحانامتــــ ۲ السابع

 الثامن
۲ 

 عمارة عصر النهضة
أسباب ظهور طراز عصر 

 .النهضة

 التاسع
۲ 

 النهضةعمارة عصر 
كاتدرائية فلورنس واملعمار 

 .برولونسكي

 العاشر
۲ 

 ضةعمارة عصر النه
إنتشار الطراز يف روما مث 

 .البندقية وأوراب

الحادي 
 عشر

۲ 
 عمارة عصر النهضة

كتاابت بالديو وأثرها يف 
 .العامل اجلديد



  ٥الصفحة   
  

الثاني 
 عشر

۲ 
 عمارة عصر النهضة

ظهور املباين العامة 
 .والتخطيط احملوري

الثالث 
 عشر

۲ 
 عمارة عصر النهضة

أمثلة ملباين عصر النهضة 
 .ماريهاوأشهر مع

الرابع 
 عشر

۲ 
 عمارة عصر النهضة

أفول وإضمحالل الطراز 
وظهور حركة الباروك 

 .والركوكو فيما بعد

الخامس 
 عشر

 امتحان ۲

 

 البنیة التحتیة .۱۱

 World Architecture: A Cross-Cultural History 2nd Edition لكتب المقررة المطلوبةـ ا۱

  )رالمصاد( جع الرئیسیةـ المرا۲

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
  )  التقاریر، العلمیة،المجالت ( 

مواقع االنترنیت  االلكترونیة،ب ـ المراجع 
....  

 
 
 

 يطة تطویر المقرر الدراسخ .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

   ۳۰۲رقم الرمز ھـ ع ھـ )  III(مباني  تركیب

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 ) III(مباني  بكیتر رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
و  األوللكل من الفصل  أسبوع ۱٥ من ویتكون سنوي النظام

 بواقع كامل وبدوام االسبوع في یوم الطالب ویحضر الفصل الثاني
 . في الیوم ساعات خمس

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ السنة/ الفصل  .٥

 یاساعة سنو ۱٥۰اسبوعیا  تساعا خمس )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۷/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

يتفاعل وبشكل مباشر  ان اختيار اهليكل االنشائي املالئم لكل مبىن  اهليكل اإلنشائي للمبىن وعالقته الوثيقة ابلعملية التصميمية حيث أبمهيةتعريف الطالب 
   وامهيتها يف العمليةاملبىن  تصميم  عند تلعبهالذي  والدور  اىل امهية التفاصيل املعمارية  الدرس  يتطرق كما. له   النهائي اخلارجي  والشكل  وظيفتهمع 

املهندس  التطرق ايضا اىل انواع املخططات اليت ينتجها  ويتم. املصمم من دقة ابرازه معامل املبىن االساسية  التنفيذية لغرض ضمان صحة التنفيذ كما يزيد
ويتضمن  .آجلةمن   تكون مالئمة للغرض الذي وجدت كيوخمططات واقع احلال وما حيتاجه كل منها ل  واملعملية والتنفيذيةمية املعماري كاملخططات التصمي

ة املتعدد  عام وكيفية اخراجها والرتكيز على املباين  بشكل  التنفيذية التفصيلية  طريقة انتاج وتنظيم املخططات الطالب  اجلانب العلمي من املوضوع تعليم
نظام  الطالب بنظام ترتيب وترميز املخططات وهو فضال عن تعريف. من مادة الفوالذ   سوراجل املتوسطة واملنشأةمن مادة اخلرسان املسلحة   الطوابق اهليكلية

 )CL/ SFB  (اهلندسية  االنظمة العاملية يف املكاتب واجلهات االستشارية كونه احد. 

املوضوع حماضرات نظرية ومشاريع تطبيقية تتخللها ثالث امتحا�ت فصلية مع امتحا�ت  يتضمن . سنويا بنظام دراسي دراسي اسبوعا ٣٠موزعة على سنو�ً  ساعة ١٥٠ ىعل املقررحيتوي 
  مشروع منها  وتطبيقها من خالل ثالث مشاريع االول االول والثاين  اسبوع خالل الفصليني يف اجلدول لكل املوضحةضيع احملاضرات النظرية حيث تشمل موا. خل املراسم يومية دا عمليه
  تدريب الطلبة على اعداد  ع الثاينواملشرو    Load bearing لألثقال واملقارنة بينه ومبني النظام احلامل Skeletal Structure  صغري املساحة ملعرفة النظام اهليكلي   تعريفي

الطلبة على اعداد املخططات التفصيلية لقاعة متوسطة البحور  اما املشروع الثالث فيتضمن تدريب  تفاصيلها املسلحة بكامل اخلرسانةالطوابق من مادة   خمططات تفصيلية ملبىن متعدد
لعمل خمططات تفصيلية جلزء خمتار من املشروع مما يوفر فرصة للطلبة التعرف  وع تصميمييص ثالث اسابيع اخرية من كل مشر ع كامل تفاصيلها ومن املمكن ختصم الفوالذ االنشائية من مادة

 .انشائية متنوعة وتفاصيل متكاملة  على حلول



  ۲الصفحة   
  

 والتعلم والتقییموطرائق التعلیم  المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
 للفكرةطار المفاھیمي االبناء الخیال لدعم -- ۱أ
 مشروع تصمیم یمكن تنفیذه في الواقع تعلم كیفیة تطویر افكارھم إلى- ۲أ 
 تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة- ۳أ 

  المقرراالھداف المھاراتیة الخاصة ب  -ب 
 و على اعداد. متكاملةمن التصمیم بالنظام الھیكلي وایجاد حلول انشائیة متنوعة وتفاصیل  بالالطتمكن 

 المسلحة بكامل تفاصیلھا تدریب الطلبة على الخرسانةابق من مادة مخططات تفصیلیة لمبنى متعدد الطو
 مع كامل تفاصیلھا الفوالذمادة ن م اإلنشائیةوعلى اعداد المخططات التفصیلیة لقاعة متوسطة البحور 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل اخلد ومناقشات أسئلة .٥

 طرائق التقییم      
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .تقدیم سیت للعمل .۳

 .البیتیةو الواجبات  داخل الصف العمل .٤
 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميالمفا إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 -المحاضرات .۱



  ۳الصفحة   
  

 

 

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ االولالفصل الدراسي 

مخرجات التعلم  الساعات سبوعألا
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ٥ االول
 

 

املباشرة  قتهعالاملوضوع وامهيته و  تعريف الطالب أبهداف
تيب املعمارية وتر  املعماري وامهية التفاصيل ابلتصميم

 .النهائي املخططات بشكلها واخراج

 النظرية احملاضرة
 التفاعلية اضرةحملا 

 بوينت شرائح بور
 املرسم العمل يف 

 .االختبارات
  �ائي  امتحان - 

 للعمل  تقدمي سيت
 الصف  العمل داخل 

 البيتية والواجبات
 ٥ الثاني

للمبىن  والعناصر البنائية املؤلفة طبيعة املبىن والوحدات
العناصر  وكيفية جتميع ) اإلنشائية ( البنائية واألنظمة

 .املفاصل فيما بينهما عالبنائية وانوا 

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر اتالواجب .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥

 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 
 طرائق التقییم    
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 .المناقشات داخل الصف .٤
 
 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي  (ولة المنقالتأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 .بالطال الرسم و التصمیم تعلمبرامج  ۳ د
 
  



  ٤الصفحة   
  

 ٥ الثالث
ومواصفاهتا  املسلحة وانواعها واخلرسانة اخلرسانةمادة 

وقابليتها  خواصها من االستفادة نستطيع انشائيا وكيف
 .التشكيل على

 الرابع

 Structural behaviors اإلنشائيالسلوك  ٥
من  املؤلفة للمبىن ةاألساسي والعناصر البنائية لألجزاء

وطبيعة  والقوى املؤثرة علية اإلنشائيحيث اهليكل 
 يتعرض هلا املبىن محال اليتاال

 الخامس
 جهادالعلى املبىن وشدة ا املسلطة اإلجهاداتانواع  ٥

 على املبىن وأتثريها والعزوم والقوى املؤثرة

 السادس

واهلبوط  اومبادئ اختيارها وانواعه متطلباهتاو   األسس ٥
 ااذمل و Differential Settlement املتباين

 احلصريي األساسالرتكيز على  حيدث وكيف يعاجل مع
Raft Foundation  احلماية احلوضيةوطرق ) 

Tanking )بنية املتعددةالسراديب ا وكيفية انشاء 
 .الطوابق

 السابع
 Systems of العمودية ةاالبني ال يفاالمحنظمة نقل ا ٥

loads transmission in vertical 
buildings 

 الثامن

 roof structures للسقوف اإلنشائيةاهلياكل  ٥
 واملواد للسقوف وطرق تصنيفها املتطلبات الوظيفية

البنائية  هومواد نوع منهاوخصائص كل  البنائية هلا
 Girders والروافد Trusses and املسنمات

 Frames (Portal) )اإلطارية  املاسكةاهلياكل 
)Rigid وطرق انشائھا  انواعه 

 التاسع

 نشاءاالالبنائية وطرق  Shell السقوف القشرية ٥
Roofs او السطوح األلواحسقوف  هأصنافها ومواد 

 Folded slab (plates) ) املتكسرة) املطوية 
Roofs 

 العاشر

 شاءاالنالبنائية وطرق  Shell السقوف القشرية ٥
Roofs او السطوح األلواحسقوف  وموادهاا أصنافه 

 Folded slab (plates) ) املتكسرة) املطوية 
Roofs اهلياكل السقفية الشبكية Grid Roof 

structures – تكملة 

الحادي 
 عشر

 Tension roof هلياكل السقفية املشدودةا ٥
structures هياكل السقوف اهلوائية Air 

stabled املتوازنة or pneumatic Roof 
structures 

الثاني 
 عشر

 External envelop للمبىن الغالفةالقشرة  ٥
الوظيفية  للمبىن ومتطلباهتا وتشمل اجلدران اخلارجية

جلدران اخلارجية ا والرتكيز على انظمة والبيئية وانواعها
 احلشوات ) Infill's( املتعددة الطوابق وهي للبنية

 ( Facing ( والتغليف ) Cladding ( واالكساء

الثالث 
 عشر

 internal divisions التقطيعات الداخلية ٥
 اخلفيفة الوزن سهله الفك وتشمل القواطع واجلدران

 والرتكيب

الرابع 
 عشر

 والسقوف Ceilings السقوف الداخلية ٥
suspended ceiling املعلقة واألرضيات 

Suspended floors 



  ٥الصفحة   
  

الخامس 
 عشر

٥ 
  

 المقرربنیة  .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ٥ االول
 

 

 أنواع Stairs and Ramps واملرتقياتالمللسا
واملسبقة الصب  اخلرسانية السالملوخاصة  - السالمل

املختلفة  اإلنشائية عيوالطرق املسلحة الصب املوق
 Ramps - املرتقيات .اإلنشائيوسلوكها  للتشييد

انصاف اقطار و االحنداروزوا�  والعجالت لألشخاص
 .الدوران

 النظرية احملاضرة
 التفاعلية احملاضرة 

 بوينت شرائح بور
 املرسم العمل يف 

 .االختبارات
  �ائي  امتحان - 

 للعمل  تقدمي سيت
 الصف  العمل داخل 

 البيتية والواجبات

 ٥ الثاني
 والتربيد خدمات التدفئة - Services البنيةخدمات 

 ومستلزماهتا داخل املبىن H V A C وانظمتها

 ٥ الثالث
 والتأسيسات والتعرف على واإل�رةالكهرابئية   اخلدمات

 - اخلدمات يف املخططات املستخدمةبعض الرموز 
 Water supply and drainage الصحية

 خدمات االتصاالت و اخلدمات اخلاصة ٥ الرابع

 الخامس
 احلديد استخراجه ومكو�ته مادة/  الفوالذيةاهلياكل  ٥

 .وسلبياته وخصائصهوانواعه 

 السادس
 واملقاطع للفوالذ األساسية اإلنشائيةانواع اهلياكل  ٥

 .له األساسية اإلنشائية

 السابع
وطرق ربط املقاطع  ملقاطعالعناصر وا طرق الربط ٥

 البعض مع بعضها األساسية الفوالذيةللهياكل  األساسية

 الثامن
طرق تقوية اهلياكل الفوالذية ضد القوى اجلانبية و  ٥

  )Bracing( االفقية

 التاسع

للسقوف و  من اخلارج الفوالذيةطرق تغليف اهلياكل  ٥
 وصوتيا معوحرار�  ربطها وعزهلا بيئيا اجلدران و طرق

 .تفاصيل الفتحات

 العاشر
الوسيطة  ضياتاالر رضيات و اال التقطيع الداخلي وانواع ٥

 انھائھا وهياكلها ومواد

الحادي 
 عشر

 ها واخلرسانةتشييد وطرق وأنواع الفوالذية السالمل ٥
 وتفاصيلها

الثاني 
 عشر

 واخلرسانة الفوالذدة من ما املركبة اإلنشائيةهلياكل ا ٥
 وتفاصيلها

الثالث 
 عشر

 املتداولةواجلداول  CI / S F Bنظام  ٥

الرابع 
 عشر

وانواع  على املخططات I C/ S F Bنظام تطبيق  ٥
 يتعامل هبا هذا النظام املخططات اليت



  ٦الصفحة   
  

الخامس 
 عشر

٥ 
 تسلیم السیت  

 

 

 البنیة التحتیة .۱۱

  ـ الكتب المقررة المطلوبة۱

  )المصادر( ـ المراجع الرئیسیة۲

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
  )  التقاریر، العلمیة،المجالت ( 

مواقع االنترنیت  االلكترونیة،ب ـ المراجع 
....  

 

 
 
 

 يخطة تطویر المقرر الدراس .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

  ۳۰۸الرمز ه ع س / خدمات انارة 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 ۳۰۸خدمات انارة رقم الرمز ه ع س  رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر بوعاس ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام كال الحضور المتاحةشأ .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام عسبواال

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ االولالفصل  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰ساعتان اسبوعیا  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 مقررأھداف ال .۸

ومنظومة  ).منظومة االنارة(االساسیة للمنظومات الكھربائیة  المبادئ المادة الى تعاریف الطالب بأھم تھدف 
 )االستدعاء الداخلیة وغیرھا  ومنظومة الحریق ومنظومة الھاتف ومنظومة  لكھربائیةا  القدرة توزیع

 احتساب  یتضمن .  ا بنظام دراسي فصليدراسی اسبوعا ۱٥موزعة على سنویاً  ساعة ۳۰ ىعل المقرریحتوي 
من  والتكییف والخدمات الصحیة وغیرھا في االنارة المباني نسبة الى تغطیة متطلبات  القدرة الكھربائیة

  المركزیة وكیفیة احتساب  الكھربائیة عرف الطالب الى متطلبات الخدماتكما یت. المتطلبات االخرى 
 .المبنى  في  یطھاسقاالزمة الحتوائھا واصول ت المساحات

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  رفیةف المعاالھدا -أ
 للفكرةي طار المفاھیماالبناء الخیال لدعم -- ۱أ
 مشروع تصمیم یمكن تنفیذه في الواقع تعلم كیفیة تطویر افكارھم إلى- ۲أ 
مع االخذ في االعتبار   تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة- ۳أ 

 .حتاج الیھا المبنى كافة الخدمات التي ی



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
ومنظومة توزیع القدرة  نارةالمنظومة اساسیة للمنظومات الكھربائیة الا المبادئتعریف الطالب بأھم 
 ) ستدعاء الداخلیة وغیرھاالالحریق ومنظومة الھاتف ومنظومة ا الكھربائیة ومنظومة

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل اخلد ومناقشات أسئلة .٥

 طرائق التقییم      
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميالمفا إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج

 
 علم لتعلیم والتطرائق ا    

 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥

 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 قییم ئق التطرا   
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱



  ۳الصفحة   
  

 

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ االولالفصل الدراسي 

مخرجات التعلم  الساعات وعاألسب
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

ذات الطابق  لألبنيةالباردة واحلارة  املياهتصميم شبكات 
 الواحد واملتعددة الطوابق 

Plumbing 
Water supply pipe sizing. ( Hot and 

cold water ) 

  المحاضرات.۱

 الواجبات.۲
 . والتقاریر

 االختبارات.٤
 .واالمتحانات

 أسئلة.٥
 ومناقشات

 .الفصل داخل

 التقاریر.٦
والعروض 

 .التقدیمیة
 

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 متحاناال .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 ۲ الثاني

 ۲ الثالث

 املختلفة نسبة اىل متطلبات املباين صول احتساب القدرةا ۲ الرابع

 ۲ الخامس

 امتحان شهري ۲ السادس

 ۲ السابع
 الحتوائها  الالزمة واحتساب املساحات اخلدمات املركزية

 ۲ الثامن
 

 ۲ التاسع

الطبيعية  اإل�رةالداخلية وتكاملية  اإل�رةاصول تصميم 
 خاللالتكييف من  والتكامل مع منظومة الداخلية واإل�رة

 الغرض جمموعة امثله منتخبة هلذا

 ۲ العاشر

الحادي 
 ۲ عشر

الثاني 
 ۲ عشر

الثالث 
 امتحان تطبيقي سريع ۲ عشر

الرابع 
 ناقشة عامة م ۲ عشر

الخامس 
 عشر

۲ 
  

 

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .یناآلخر مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
  



  ٤الصفحة   
  

 البنیة التحتیة .۱۱

 ـ الكتب المقررة المطلوبة۱

Window Performance and New Technology" " - Proceedings of 
Building Science Insight Conference - National Research Conceal 

of .1992 - أونتاريو - Canada 2" - م املباينالعمارة املستدامة وتصمي )SABD - ) برامنج
الرابطة الوطنية لبناة  ، دليل تطوير برامنج املباين اخلضراء ، NAHB مركز أحباث -" مةاالستدا اإلبالغ عن

، فان " التصميم والتحليل"، ( وآخرون)لوبين ، برانرد - 3 .٢٠٠٤املنازل ، الوااليت املتحدة اأملريكية ، 
 .١٩٩٧نيويورك ،  نوسراتند رينهولد ،

والعشرين ، مطبعة  لعمارة املستدامة يف القرن احالديحنو ا:" الكربي واأخلضر"، . جيسن ، د- 4
، دليل لتطوير برامج املباين اخلضراء ،  NAHB مركز أحباث .٢٠٠٢. برينستون املعمارية ، نيويورك

برامنج التسخين  -اين ضوء النهار يف املب"روك ، اننسي ، - 5 .١٩٩٩لبناة املنازل ،  الرابطة الوطنية
اأملريكية ،  جمعية التخطيط الدولية ، مار�لند ، الوااليت املتحدة("،  IEA( سيةالشم والرتبيد ابلطاقة

اجليل : التفكري البيئي "إدارة النظم البيئية والتنمية االقتصادية. "كوبوك. ، ج. جوردون ، ج- 6 .١٩٩٨
املناخ والعمارة ،  جيفوين ، ابروخ ،- 7 . ١٩٩٧. هافن ييل ، نيوالقادم من السياسة البيئية ، مطبعة جامعة 

مفاهيم يف اإلضاءة "إيغان ، ديفيد ، - 8 . ١٩٧٦الثانية ، لندن ،  املطبعة الربيطانية الكرىب ، الطبعة
 .١٩٨٣نيويورك  ، ماك جراو هيل ،" املعمارية

 )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ۲

" Velux Grop ،"Daylighting ،Cap .١ -ف ، مارتن ،Freance ،Velux and 
the Red Velux logo Press .2005 " ،"Principles of Natural Lighting 

،J.A. ،Lynes .1968 ،New York 2 - ، ضوء النهار يف عملية التصميم"إلينوود ، سكوت"  ،
AIA 1985 ، كاريفورنيا ، 

           اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا      
 )  التقاریر، العلمیة،المجالت ( 

 ةمیدانیة وعلمی زیارات
إن الضیوف  األجانب اضرینحالمإضافیة من قبل  محاضرات 

 وجدت

مواقع االنترنیت  االلكترونیة،ب ـ المراجع 
....  

 
 
 

 يخطة تطویر المقرر الدراس .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 خدمات تكییف رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر بوعاس ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الفصل الثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰ساعتان اسبوعیا  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 The objective is to develop knowledge of HVAC. The course will include the 
following topics of discussion: 

1- Air and humidity calculations, physiological reactions for cooling and heating, 
thermal calculations and heating systems. 

2- Air – conditioning and cooling calculations, classification of air ducts. 

3- Design of air ducts for air distribution systems, ventilation and air cleaning 

 

مواد  المقرروفر ی.  ا بنظام دراسي فصليدراسی اسبوعا ۱٥موزعة على سنویاً  ساعة ۳۰على المقرریحتوي 
، مبادئ الراحة البیئیة والحراریة، بخدمات تكییف الھواء وتتضمن مواصفات الھواء الرطبدراسیة تتعلق 

یتم ایصالھا للطالب . مات التبرید و تصمیم مجاري الھواء واالنابیبانواع منظو، حساب احمال التدفئة والتبرید
 . المحاضرات النظریة قعن طری



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
الكتابة والتحدث بفعالیة واستخدام وسائل اإلعالم التمثیلیة المناسبة لكل من : مھارات االتصال المھنیة -۱أ

 .داخل المھنة ومع عامة الناس
تخدام األفكار المجردة لتفسیر المعلومات ، لطرح أسئلة واضحة ودقیقة ، واس: مھارات التفكیر التصمیمي  -۲أ

والنظر في وجھات النظر المتنوعة ، والتوصل إلى استنتاجات منطقیة ، واختبار النتائج البدیلة مقابل المعاییر 
 .والمعاییر ذات الصلة

     ل دعم جمع وتقییم وتسجیل وتقییم المعلومات واألداء ذات الصلة نسبیا من أج: مھارات التحقیق        -۳أ
 .االستنتاجات المتعلقة بمشروع أو مھمة محددة

 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
      دراسة المبادئ االساسیة لتكییف الھواء 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل اخلد ومناقشات أسئلة .٥

 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷
 

 طرائق التقییم      
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي اإلمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 .المناقشات داخل الصف .٤



  ۳الصفحة   
  

 

 

 

 

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميالمفا إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥

 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷
 

 طرائق التقییم    
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي اإلمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 .المناقشات داخل الصف .٤
 
 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
  



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

Have a basic 
information 

about the 
subject  and 
be able to 

solve  
elementary  
problems 

 مبادئ الراحة البیئیة الحراریة

  المحاضرات.۱

 دروس.۲
 . تفاعلیة

 الواجبات.۳
 . والتقاریر

 االختبارات.٤
 .واالمتحانات

 أسئلة.٥
 ومناقشات

 .الفصل داخل

 بین العالقة.٦
 النظریة

 .والتطبیق

 التقاریر.۷
والعروض 

 .التقدیمیة
 

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 اإلمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 حسابات حمل التدفئة وحمل التبرید ۲ الثاني

 مبادئ التدفئة ومنظومات التدفئة ۲ الثالث

 مبادئ التبرید ۲ الرابع

 السكنیة تكییف ھواء الدور ۲ الخامس

 تكییف ھواء الدور االبنیة المتوسطة والكبیرة ۲ السادس

 توزیع الھواء وتصمیم مجاري الھواء ۲ السابع

 ۲ الثامن
 

تصمبم انابیب الماء الحار والبارد الغراض 
 التدفئة والتبرید

المساحات الرئیسیة التقریبیة العمال تكییف  ۲ التاسع
 الھواء في االبنیة

امثلة منتخبة یتعرف من خاللھا الطالب على  ۲ العاشر
 اصول العمل التطبیقي

الحادي 
امثلة منتخبة یتعرف من خاللھا الطالب على  ۲ عشر

 اصول العمل التطبیقي

الثاني 
امثلة منتخبة یتعرف من خاللھا الطالب على  ۲ عشر

 اصول العمل التطبیقي

الثالث 
تعرف من خاللھا الطالب على امثلة منتخبة ی ۲ عشر

 اصول العمل التطبیقي
الرابع 
امثلة منتخبة یتعرف من خاللھا الطالب على  ۲ عشر

 اصول العمل التطبیقي

الخامس 
 عشر

۲ 
 

امثلة منتخبة یتعرف من خاللھا الطالب على 
 اصول العمل التطبیقي

 

 

 البنیة التحتیة .۱۱

 PRINCIPLES OF HEATING VENTILATING AND AIR ـ الكتب المقررة المطلوبة۱
CONDITIONING   by ASHRAE 

  )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ۲



  ٥الصفحة   
  

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
  ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

مواقع االنترنیت ، ب ـ المراجع االلكترونیة
....  

 

 
 
 

 يخطة تطویر المقرر الدراس .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 ۳۰٦الرمز ھـ ع س  خدمات صحیة رقم

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 صحیةخدمات  رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر بوعاس ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام عسبواال

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ االولالفصل  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰ساعتان اسبوعیا  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

والحارة  الباردةشبكات المیاه  تصمیم( االساسیة لتصمیم الخدمات الصحیة  بالمبادئتعریف الطالب المعماري  
الواطئة  لألبنیةعن اصول جمع النفایات وتصریفھا  یلة ومیاه االمطار فضالوالثق العادیةوتصریف المیاه 

 ). الطوابق  والمتعددة

 

تصامیم  یتضمن .  ا بنظام دراسي فصليدراسی اسبوعا ۱٥موزعة على سنویاً  ساعة ۳۰ ىعل المقرریحتوي 
ومنظومات  میكانیكیا،التعامدي وطرق التغذیة المائیة المسابح والحمامات والمرافق الصحیة واصول تسقیطھا 

 المنتخبة لھذا الغرض ومن خالل مجموعھ من االمثلة الحیھ مختلفةاالت باحتم تصریف المیاه فیھا

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

  االھداف المعرفیة -أ
 للفكرةي طار المفاھیماالبناء الخیال لدعم -- ۱أ
 مشروع تصمیم یمكن تنفیذه في الواقع تعلم كیفیة تطویر افكارھم إلى- ۲أ 
  تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة- ۳أ 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
یلة ومیاه والثق العادیةیاه والحارة وتصریف الم الباردةشبكات المیاه  تصمیم في  یجعل الطالب متمكن

 . الطوابق والمتعددةالواطئة  لألبنیةعن اصول جمع النفایات وتصریفھا  االمطار فضال

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤

 .الفصل اخلد ومناقشات أسئلة .٥

 طرائق التقییم      
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في ھیميالمفا إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج

 
 علم لتعلیم والتطرائق ا    

 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲

 . والتقاریر الواجبات .۳

 .واالمتحانات االختبارات .٤



  ۳الصفحة   
  

 

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ االولالفصل الدراسي 

مخرجات التعلم  الساعات وعاألسب
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

ذات الطابق  لألبنيةالباردة واحلارة  املياهتصميم شبكات 
  المحاضرات.۱ الواحد واملتعددة الطوابق 

 الواجبات.۲
 . والتقاریر

 االختبارات.٤
 .واالمتحانات

 أسئلة.٥
 ومناقشات

 .الفصل داخل

 التقاریر.٦
والعروض 

 .التقدیمیة
 

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 االمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 Plumbing ۲ الثاني

 Water supply pipe sizing. ( Hot and ۲ الثالث
cold water ) 

 ۲ الرابع
صاريفها ت انواعها، الصحية، تالتأسيساتراكيب 

fixture   

 ۲ الخامس
 Drainage لألبنيةشبكات تصريف مياه االمطار 

system 

 ۲ السادس
 Vent لألبنيةاجملاري  أل�بيبشبكات التهوية 

system 

 ۲ السابع
 pipesانواع اال�بيب املستخدمة يف شبكات 

material   

 ۲ الثامن
 

املعماري   صميمالفقرات تدرس عالقتها ابلت  مجيع هذه
 ااستخداماهت  على اختالف  لألبنية

 ۲ التاسع
 - : Swimming pool املسابح 
 type -               انواعها

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥

 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 طرائق التقییم    
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱

 . النھائي االمتحان .۲

 .البیتیة والواجبات التقاریر .۳

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
  



  ٤الصفحة   
  

 ۲ العاشر
 –التصميم املعماري وشبكات التغذية والتصريف 

design 
 

الحادي 
 disinfectionطرق التعقيم  ۲ عشر

الثاني 
 ۲ عشر

 bath–مامات واملرافق الصحية تصميم جمموعة احل
room design 

الثالث 
 Refuse storage system ۲ عشر

الرابع 
 ۲ عشر

  السكنية  الطرق املختلفة جلمع النفا�ت يف االبنية
  ابلتصميم  وعالقتها  الطوابق  املتعددة  والعمارات

 األبنيةاملعماري لتلك 

الخامس 
 عشر

۲ 
 

Layout of bathroom for different 
type 

 ألبنيةتصاميم مقرتحة جملموعة املرافق الصحية واحلمامات 
- :خاصة تاستخداماذات 

    - comps  
 comfort station  -

 parking area 
 

 البنیة التحتیة .۱۱

  ـ الكتب المقررة المطلوبة۱

  )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ۲

           اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا      
 )  التقاریر، العلمیة،المجالت ( 

 ةمیدانیة وعلمی زیارات
إن الضیوف  األجانب اضرینحالمإضافیة من قبل  محاضرات 

 وجدت

مواقع االنترنیت  االلكترونیة،ب ـ المراجع 
....  

 
 
 

 يخطة تطویر المقرر الدراس .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

                                            ٤۰۱التصمیم المعماري رقم الرمز ھـ ع ھـ 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى المؤسسة التعلیمیة .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 ٤۰۱الرمز ھـ ع ھـ / التصمیم المعماري  رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
اسبوع موزعھ على فصلین كل  ۳۰النظام السنوي ویتكون من 

سبوع وبدوام الالطالب یومین في ااسبوعا ویحضر  ۱٥فصل 
 .. ساعات في كل یوم منھا ٦كامل بواقع 

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الثاني  األول و الفصل السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳٦۰ساعھ اسبوعیا 12 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
المرحلة النھائیة للقاعدة المعلوماتیة في مجال التصمیم المعماري حیث یتعرف  الرابعةسیة راتعد السنة الد

 والخدمیة المختلفة االستغاللیةالطالب على مشاریع مركبة ومتعددة الوظائف لفضاءاتھا 

 : الھــدف

التفكیر بتصمیم مدارك الطالب المعماري وأنتقالھ من  یھدف منھاج التصمیم المعماري للسنة الرابعة إلى توسیع
الخروج إلى األطار العام للمدینة متعرفاً على كیفیة ربط المشروع المنفرد  مبنى منفرد ذو وظیفة محددة إلى

المدینة  الحضري للمدینة من خالل التعرف أصول التعامل مع التصمیم الحضري والربط بنسیج بالنسیج
والخاص بالمنطقة المحددة  النسیج الحضري وأمتداد المحاور البصریة والحركیة فیھا، وتأثیر خصائص

متدرجة باألھداف والحجم مقسمة إلى ثالثة  للمشاریع التصمیمیة، وذلك من خالل مجموعة مشاریع تصمیمیة
أسكاني  –الدراسي األول ومشروع واحد ذو مقیاس حضري تخطیطي مشــاریع أساسیة، أثنان منھا للفصل

 .ألختبارات السریعةیخصص للفصل الثاني فضالًعن مجموعة ا



  ۲الصفحة   
  

اختیارات لمشاریع ذات  خاللوتكنولوجیا التنفیذ في مقدمة الطرح التصمیمي، من  اإلنشائیةتعد القرارات 
المسلحة او ھیاكل  الخرسانةمتطلبات لبحور انشائیة قصیرة ومتوسطة المدى وقابلھ للتنفیذ عبر ھیاكل من 

الواجب معرفتھا في ھذا المجال وبمواكبة تطبیقیة  اإلنشائیةالطالب بأھم التفاصیل  خاللھاحدیدیة یتعرف من 
ثم ینتقل الطالب في الفصل الدراسي الثاني الى  .السنة الدراسیةوعلى مدار ( III) مع مادة تركیب المباني

 كالبنیةاصول التصمیم لمتطلبات وظیفیة ذات طابع نموذجي متكرر  خاللھمشروع متعدد الطوابق، لیتعلم من 
الموجھة لھذا الغرض، فضال  اإلنشائیةوالسكنیة والتجاریة، ولیطلع على بعض التفاصیل  واإلداریةالتعلیمیة 

نارة المعطاة لھ في الفصل الن امكانیة تطبیق ما تعلمة الطالب في مادة الخدمات الصحیة والتكییف وخدمات اع
 .ول والثانيالالدراسي ا

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
 للفكرةطار المفاھیمي البناء الخیال لدعم ا-- ۱أ
 تعلم كیفیة تطویر افكارھم إلى مشروع تصمیم نشط یمكن تنفیذه في الواقع- ۲أ 
 تطویر قدرتھم على وضع التصمیم الذي یلبي التكالیف والجھود المعقولة- ۳أ 

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 -التصمیمفي والمنظومات الخدمیة ال والكبیرة المتوسطةالبحور  عتعلیم الطالب التعامل م -۱
 تعلیم الطالب ان یصمم مشاریع صغیره بوقت قصیر -۲

 طرائق التعلیم والتعلم      
 .المحاضرات -۱
 .دروس -۲
 .الواجبات -۳
 .واالمتحانات االختبارات -٤ 
 .أسئلة ومناقشات داخل الفصل -٥ 
 .العالقة بین النظریة والتطبیق -٦ 
 .المیدانیة الرحالت -۷ 
 .الالمنھجیة األنشطة -۸
 .الورش والندوات -۹ 

  . التقاریر والعروض التقدیمیة -۱۰
 طرائق التقییم      

 
العمل في الفصل ، الواجبات المنزلیة ، العروض التقدیمیة ،والمناقشة الصفیة والنقد التطوري للمفاھیم  .۱

 .وأفكار المشاریع وتقییم نقدي
 .المحاضرات خاللومشاركتھم  بالطالتفاعل  .۲
  البمن قبل الط روض التقدیمیةالع .۳



  ۳الصفحة   
  

 

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ االولالفصل الدراسي 

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 ۱۲ االول
 

 

مشروع صغیر  -المشروع األول 

لفعالیات للتعرف على قدرة متعدد ا

سنواتھ  خاللالطالب التصمیمیة 

مع مناقشة الدراسیة الثالث السابقة 

العطلة  خاللالطلبة  ألعمالمستفیضة 

 الصیفیة
لقاء ا

 المحاضرة

والنقد الفردي 

والجماعي 

وعروض بور 

بوینت 

وزیارات 

 موقعیھ

 

،  المرسمالعمل في  -

الواجبات المنزلیة ، 

العروض التقدیمیة 

،والمناقشة الصفیة 

والنقد التطوري 

أفكار و  للمفاھیم

المشاریع وتقییم 

 .نقدي

 البالط تفاعل  -

 خاللومشاركتھم 

 المحاضرات

 العروض   -

التقدیمیة من قبل 

  الطالب

 تقدیم التقاریر  -

 ۱۲ الثاني

 ۱۲ الثالث

 الرابع

۱۲ 

یكون المشروع األساسي للفصل  ۱۲ الخامس

الدراسي األول مشروعاً یحوي على 

أقسام متعددة خاضعة إلى نظام 

مركزي موحد كمشروع مستشفى أو 

مجمع أكادیمي أومجمع صناعي متعدد 

األنتاج أو مشاكلھا، فیتعرف الطالب 

على مباديء التخطیط األساس لھكذا 

مشاریع وكیفیة ربطھا مع مجموعة 

میة الھندسیة المختلفة المنظومات الخد

وتركیزاً على نظام التكیف المركزي 

والخدمات الصحیة والكھربائیة، 

 ۱۲ السادس
 ۱۲ السابع
 ۱۲ الثامن
 ۱۲ التاسع

 العاشر
۱۲ 

الحادي 
 عشر

۱۲ 

الثاني 
 عشر

۱۲ 

الثالث 
 عشر

۱۲ 

 ۱۲الرابع 

 تقدیم التقاریر .٤

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 الببرامج تعلم الرسم والتصمیم للط. ۳د 
  



  ٤الصفحة   
  

وصوالً إلى تكامل بیئي أخذین بنظر  عشر

األعتبار متطلبات التوسع المستقبلي 

 .وقرارات تصمیمھا
الخامس 

 عشر

۱۲ 

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ثانيالفصل الدراسي ال

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۱۲ االول
 

 

ویخصص الفصل الدراسي الثاني 

الطالب على مفاھیم ومباديء لیتعرف 

أساسیة تتعلق بالمخطط األساس 

لمجمع سكني إضافة إلى التعرف 

بشكل تفصیلي للمشكلة األسكانیة في 

القطر ومحاولة التوصل إلى بعض 

الحلول التطبیقیة لمشكلة 

العجزاألسكاني من خالل تصمیم 

مشروع أسكاني متكامل الخدمات 

سعة (ممثالً بمحلة سكنیة 

وذلك كي یتعرف على ) نسمة۲٤۰۰

جمیع مستلزمات السكن والخدمات 

األرتكازیة المطلوبة فیھا،ویقسم 

المشروع التصمیمي إلى مرحلتین 

تمثل كالً منھما مرحلة متكاملة حیث 

تكون المرحلة األولى مخصصة للعمل 

الجماعي أما المرحلة الثانیة فیركز 

على جزء من المشروع لكل فرد من 

 .حلة األولىأفراد مجموعة المر

لقاء ا

 المحاضرة

والنقد الفردي 

والجماعي 

وعروض بور 

بوینت 

وزیارات 

 موقعیھ

 

،  المرسمالعمل في  -

الواجبات المنزلیة ، 

العروض التقدیمیة 

،والمناقشة الصفیة 

والنقد التطوري 

أفكار و  للمفاھیم

المشاریع وتقییم 

 .نقدي

 البالط تفاعل  -

 خاللومشاركتھم 

 المحاضرات

 العروض   -

التقدیمیة من قبل 

  الطالب

 تقدیم التقاریر  -

 ۱۲ الثاني

 ۱۲ الثالث

 ۱۲ الرابع

 ۱۲ الخامس

 ۱۲ السادس
 ۱۲ السابع
 ۱۲ الثامن
 ۱۲ التاسع

 العاشر
۱۲ 

الحادي 
 عشر

۱۲ 

الثاني 
 عشر

۱۲ 

الثالث 
 عشر

۱۲ 

الرابع 
 عشر

۱۲ 

الخامس 
 عشر

۱۲ 

 

 البنیة التحتیة .۱۱

 ـ الكتب المقررة المطلوبة۱
- Architecture data book 

 - Time sever book 
 - AJ magazine Many of other architecture books 

  )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ۲



  ٥الصفحة   
  

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 )  التقاریر، العلمیة،المجالت ( 

تضمن املوضوع اختبارات سريعة من أجل حتديد قدرة الطالب على اختيار قرارات التصميم ي
 فرتة زمنية قصرية خاللالصحيحة 

 .ز�رات ميدانية وعلمية • 

  مواقع االنترنیت  االلكترونیة،ب ـ المراجع 
 
 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

  ٤۰۸عمارةعربیة أسالمیة رقم الرمز ھـ ع ھـ 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى التعلیمیة المؤسسة .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 ٤۰۸عمارةعربیة أسالمیة رقم الرمز ھـ ع ھـ  رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الفصل الثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰ساعتان اسبوعیا  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

توضیح اھم و في الفكر االسالمي مفھوم التحضر والمدینةالطالب على موضوع مھم وحیوي أال وھو  تعریف
والمسجد والمرقد والمسكن العربي التقلیدي  السوقدراسة اھم االنواع الوظیفیة كالعامة وخصائصھا وسماتھا 

بالبیئة الطبیعیة والحضاریة ودوراألنسان فیھا وصوالً الى الفن  اوأرتباطھ ابأھم خصائصالخ والتعریف ...
 .األسالمي وأثر الدین فیھ

ً  ساعة ۳۰على  المقرریحتوي  العمارة  مادة . ا بنظام دراسي فصليدراسی اسبوعا ۱٥موزعة على سنویا
األسالمي من الصین حتى أسبانیا  ونتاجتھا في أمتداد العالمالعربیة األسالمیة تھدف الى تغطیة ھذه العمارة 

الطالب  وحتى عصرنا الحدیث، مما یتطلب  تعریف) ص(وعلى مدى القرون الطویلة ومنذ بعثة الرسول الكریم
من المدینة مروراً باألبنیة  بجوانب عدیدة من ھذه العمارة تتجسد في نماذج معماریة متمیزة ومتنوعة بدءاً 

تطویر المفردات التي تؤكد على أھمیة التواصل واألسالمیة  وصوالً الى أدق تفاصیل الفن والزخرفة المنفرد
المجاورة، مما  وأثر عمارة ماقبل األسالم في العمارة األسالمیة، وكذلك العمارات الحضاري األفقي والعمودي

 .للولوج في دراسة الشكل، انماطھ، مصادره، عوامل خلقھ یمھد

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

 

  االھداف المعرفیة -أ
الكتابة والتحدث بفعالیة واستخدام وسائل اإلعالم التمثیلیة المناسبة لكل من : مھارات االتصال المھنیة -۱أ

 .داخل المھنة ومع عامة الناس
لطرح أسئلة واضحة ودقیقة ، واستخدام األفكار المجردة لتفسیر المعلومات ، : مھارات التفكیر التصمیمي  -۲أ

في وجھات النظر المتنوعة ، والتوصل إلى استنتاجات منطقیة ، واختبار النتائج البدیلة مقابل المعاییر  والنظر
 .والمعاییر ذات الصلة

     جمع وتقییم وتسجیل وتقییم المعلومات واألداء ذات الصلة نسبیا من أجل دعم : مھارات التحقیق        -۳أ
 .محددةاالستنتاجات المتعلقة بمشروع أو مھمة 

 
  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

اسالیب التفكیر االبداعي واالستنباط من اھم المصادر التاریخیة والمعاصرة التي تعریف الطالب على 
سوف ي واھمیتة على مستوى العالم والحفاظ على التراث المعمارتتناول موضوع العمران االسالمي 

 الطالب وادواتھ التصمیمیة في استلھام المفردات التاریخیة والتراثیة للتعلمیصب ھذا في اثراء مخیلة 
  المشاریع ذات الطبیعة التراثیة او الرمزیة والمشاریع الثقافیة والتعلیمیة كیفیة التعامل مع التصامیم في 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 قاعة المحاضرات داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 طرائق التقییم      
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .البیتیة والواجبات او االعمال التوثیثیة سواء موقعیا اوباستخدام برامج حاسوب متخصصة التقاریر .۳

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 الالصفیة  والواجبات الصفیة التفاعلیةالواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 االسالمي الغنيوالتاریخیة والتعرف على تراثنا العمراني تحسس التراث وقیمھ المباني التراثیھ-۳ج

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 برامج تعلم الرسم والتصمیم للطال. ۳د 



  ۳الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

احلضارة األسالمية والتواصل احلضاري األفقي والعمودي 
 )مدخل تعريفي (.ومنابع الفن والعمارة األسالمية

  المحاضرات.۱
 دروس.۲

 . تفاعلیة
 الواجبات.۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 .واالمتحانات
 أسئلة.٥

 ومناقشات
 .الفصل داخل

 بین العالقة.٦
 النظریة

 .والتطبیق

 التقاریر.۷
والعروض 

 .التقدیمیة
 

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 اإلمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 ۲ الثاني
مفهوم الشكل، نشأته، مصادره وأثر البيئة الثقافية 

 .والطبيعية يف تشكيل العمارة العربية األسالمية

 ۲ الثالث
اتثري عمارة الكعبة املشرفة قبل االسالم على العمارة 

 االسالمية

 ۲ الرابع
يف ) املسجد النبوي الشريف( اتثري النموذج النبوي 

 الفكرية لنشوء مفهوم العمارة االسالميةتشكيل البنية 
 الخامس

 
 

 العمارة يف عهد اخللفاء الراشدين ۲
 )منوذج العمارة يف مدن االمصار يف البلدان املفتوحة( 

 ۲ السادس

العمارة في العصر : عمارة المشرق العربي ۲ السابع
 منجز العمارة الدینیة في بالد الشام  –االموي 

 ۲ الثامن
 

 عمارة القصور االموية الصحراوية

 ۲ التاسع
 -العمارة يف العصر العباسي: عمارة املشرق العريب

 النشوء والبواكري

 بغداد املدورة العاصمة العباسية االوىل احلقيقية ۲ العاشر

الحادي 
  اهم االمثلة والشواخص -عمارة العصر العباسي ۲ عشر

الثاني 
 العاصمة العباسية الثانية سامراء ۲ عشر

 اامتحان الشهر االول  

الثالث 
 ۲ رعش

 العمارة االسالمية يف العصر العباسي
الدولة الطولونية  –االاثر العباسية خارج ارض السواد
 ودولة االغالبة

الرابع 
 ۲ عشر

أبواب القاهرة  :العمارة االسالمية يف العصر الفاطمي
الخامس  الفاطمية ومنشاهتا املتاخرة

 عشر
۲ 
 

 

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 



  ٤الصفحة   
  

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

 اصفهان -يف ايران العصر السلجوقي
 واالاتبكي

  المحاضرات.۱
 دروس.۲

 . تفاعلیة
 الواجبات.۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 .واالمتحانات
 أسئلة.٥

 ومناقشات
 .الفصل داخل

 بین العالقة.٦
 النظریة

 .والتطبیق

 التقاریر.۷
والعروض 

 .التقدیمیة
 

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 اإلمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 سالجقة الروم -اال�ضولالعصر السلجوقي يف  ۲ الثاني

 عصر ااتبكة السالجقة ۲ الثالث

 العصر االيويبالعمارة االسالمية يف  ۲ الرابع

 الخامس
 
 

 العمارة االسالمية يف العصر اململوكي ۲
 )السالجقة االتراك( عصر املماليك البحرية 

 ۲ السادس

 االسالمیة في العصر المملوكيالعمارة  ۲ السابع
 )الشركس( عصر الممالیك البرجیة 

 ۲ الثامن
 

 العمارة االسالمية يف االندلس ومشال افريقيا

 العمارة االسالمية حتت احلكم املغويل ۲ التاسع

 العمارة االسالمية يف العصر الصفوي ۲ العاشر

الحادي 
 االصول والبد�ت -عثماينالالعمارة االسالمية يف العصر  ۲ عشر

الثاني 
 ۲ عشر

مرحلة النضج  -عثماينالعمارة االسالمية يف العصر ال
 الكالسيكي

الثالث 
 امتحان الشهر الثاين ۲ رعش

الرابع 
 ۲ عشر

 مناقشة التقارير
الخامس 

 عشر
۲ 
 

 البنیة التحتیة .۱۱

 مارلني جنكيز مدينة -اوليغ كرابر -ريتشارد ايتنغهاوزن-١٢٥٠-٦٥٠(االسالميةالفن والعمارة ( ـ الكتب المقررة المطلوبة۱
 شیال بلیر وجوناثان بلوم)  ۱۸۰۰ -۱۲٥۰(الفن والعمارة االسالمیة

 )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ۲
Between the turbans and the tops of minarets of the 

Middle Age in Cairo, 
 تح العثماني حتى دمحم عليفمن ال -االسالمیة في مصر موسوعة العمارة 

Architecture of the islamic world 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 العديد من املصادر واملواقع والتقارير متاحه على شبكة االنرتنت

مواقع االنترنیت ، االلكترونیةب ـ المراجع 
....  

 
 
 



  ٥الصفحة   
  

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

  ٤۰۸عمارةعربیة أسالمیة رقم الرمز ھـ ع ھـ 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة /جامعة دیالى التعلیمیة المؤسسة .۱

 ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 ٤۰۸عمارةعربیة أسالمیة رقم الرمز ھـ ع ھـ  رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الفصل الثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰ساعتان اسبوعیا  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

توضیح اھم و في الفكر االسالمي مفھوم التحضر والمدینةالطالب على موضوع مھم وحیوي أال وھو  تعریف
والمسجد والمرقد والمسكن العربي التقلیدي  السوقدراسة اھم االنواع الوظیفیة كالعامة وخصائصھا وسماتھا 

بالبیئة الطبیعیة والحضاریة ودوراألنسان فیھا وصوالً الى الفن  اوأرتباطھ ابأھم خصائصالخ والتعریف ...
 .األسالمي وأثر الدین فیھ

ً  ساعة ۳۰على  المقرریحتوي  العمارة  مادة . ا بنظام دراسي فصليدراسی اسبوعا ۱٥موزعة على سنویا
األسالمي من الصین حتى أسبانیا  ونتاجتھا في أمتداد العالمالعربیة األسالمیة تھدف الى تغطیة ھذه العمارة 

الطالب  وحتى عصرنا الحدیث، مما یتطلب  تعریف) ص(وعلى مدى القرون الطویلة ومنذ بعثة الرسول الكریم
من المدینة مروراً باألبنیة  بجوانب عدیدة من ھذه العمارة تتجسد في نماذج معماریة متمیزة ومتنوعة بدءاً 

تطویر المفردات التي تؤكد على أھمیة التواصل واألسالمیة  وصوالً الى أدق تفاصیل الفن والزخرفة المنفرد
المجاورة، مما  وأثر عمارة ماقبل األسالم في العمارة األسالمیة، وكذلك العمارات الحضاري األفقي والعمودي

 .للولوج في دراسة الشكل، انماطھ، مصادره، عوامل خلقھ یمھد

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹



  ۲الصفحة   
  

 

  االھداف المعرفیة -أ
الكتابة والتحدث بفعالیة واستخدام وسائل اإلعالم التمثیلیة المناسبة لكل من : مھارات االتصال المھنیة -۱أ

 .داخل المھنة ومع عامة الناس
لطرح أسئلة واضحة ودقیقة ، واستخدام األفكار المجردة لتفسیر المعلومات ، : مھارات التفكیر التصمیمي  -۲أ

في وجھات النظر المتنوعة ، والتوصل إلى استنتاجات منطقیة ، واختبار النتائج البدیلة مقابل المعاییر  والنظر
 .والمعاییر ذات الصلة

     جمع وتقییم وتسجیل وتقییم المعلومات واألداء ذات الصلة نسبیا من أجل دعم : مھارات التحقیق        -۳أ
 .محددةاالستنتاجات المتعلقة بمشروع أو مھمة 

 
  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

اسالیب التفكیر االبداعي واالستنباط من اھم المصادر التاریخیة والمعاصرة التي تعریف الطالب على 
سوف ي واھمیتة على مستوى العالم والحفاظ على التراث المعمارتتناول موضوع العمران االسالمي 

 الطالب وادواتھ التصمیمیة في استلھام المفردات التاریخیة والتراثیة للتعلمیصب ھذا في اثراء مخیلة 
  المشاریع ذات الطبیعة التراثیة او الرمزیة والمشاریع الثقافیة والتعلیمیة كیفیة التعامل مع التصامیم في 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 قاعة المحاضرات داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦

 طرائق التقییم      
 
 .واالسبوعیة الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .البیتیة والواجبات او االعمال التوثیثیة سواء موقعیا اوباستخدام برامج حاسوب متخصصة التقاریر .۳

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 الالصفیة  والواجبات الصفیة التفاعلیةالواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 االسالمي الغنيوالتاریخیة والتعرف على تراثنا العمراني تحسس التراث وقیمھ المباني التراثیھ-۳ج

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 برامج تعلم الرسم والتصمیم للطال. ۳د 



  ۳الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

احلضارة األسالمية والتواصل احلضاري األفقي والعمودي 
 )مدخل تعريفي (.ومنابع الفن والعمارة األسالمية

  المحاضرات.۱
 دروس.۲

 . تفاعلیة
 الواجبات.۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 .واالمتحانات
 أسئلة.٥

 ومناقشات
 .الفصل داخل

 بین العالقة.٦
 النظریة

 .والتطبیق

 التقاریر.۷
والعروض 

 .التقدیمیة
 

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 اإلمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 ۲ الثاني
مفهوم الشكل، نشأته، مصادره وأثر البيئة الثقافية 

 .والطبيعية يف تشكيل العمارة العربية األسالمية

 ۲ الثالث
اتثري عمارة الكعبة املشرفة قبل االسالم على العمارة 

 االسالمية

 ۲ الرابع
يف ) املسجد النبوي الشريف( اتثري النموذج النبوي 

 الفكرية لنشوء مفهوم العمارة االسالميةتشكيل البنية 
 الخامس

 
 

 العمارة يف عهد اخللفاء الراشدين ۲
 )منوذج العمارة يف مدن االمصار يف البلدان املفتوحة( 

 ۲ السادس

العمارة في العصر : عمارة المشرق العربي ۲ السابع
 منجز العمارة الدینیة في بالد الشام  –االموي 

 ۲ الثامن
 

 عمارة القصور االموية الصحراوية

 ۲ التاسع
 -العمارة يف العصر العباسي: عمارة املشرق العريب

 النشوء والبواكري

 بغداد املدورة العاصمة العباسية االوىل احلقيقية ۲ العاشر

الحادي 
  اهم االمثلة والشواخص -عمارة العصر العباسي ۲ عشر

الثاني 
 العاصمة العباسية الثانية سامراء ۲ عشر

 اامتحان الشهر االول  

الثالث 
 ۲ رعش

 العمارة االسالمية يف العصر العباسي
الدولة الطولونية  –االاثر العباسية خارج ارض السواد
 ودولة االغالبة

الرابع 
 ۲ عشر

أبواب القاهرة  :العمارة االسالمية يف العصر الفاطمي
الخامس  الفاطمية ومنشاهتا املتاخرة

 عشر
۲ 
 

 

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي الثاني 



  ٤الصفحة   
  

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

 ۲ االول
 

 

 اصفهان -يف ايران العصر السلجوقي
 واالاتبكي

  المحاضرات.۱
 دروس.۲

 . تفاعلیة
 الواجبات.۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 .واالمتحانات
 أسئلة.٥

 ومناقشات
 .الفصل داخل

 بین العالقة.٦
 النظریة

 .والتطبیق

 التقاریر.۷
والعروض 

 .التقدیمیة
 

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 اإلمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 سالجقة الروم -اال�ضولالعصر السلجوقي يف  ۲ الثاني

 عصر ااتبكة السالجقة ۲ الثالث

 العصر االيويبالعمارة االسالمية يف  ۲ الرابع

 الخامس
 
 

 العمارة االسالمية يف العصر اململوكي ۲
 )السالجقة االتراك( عصر املماليك البحرية 

 ۲ السادس

 االسالمیة في العصر المملوكيالعمارة  ۲ السابع
 )الشركس( عصر الممالیك البرجیة 

 ۲ الثامن
 

 العمارة االسالمية يف االندلس ومشال افريقيا

 العمارة االسالمية حتت احلكم املغويل ۲ التاسع

 العمارة االسالمية يف العصر الصفوي ۲ العاشر

الحادي 
 االصول والبد�ت -عثماينالالعمارة االسالمية يف العصر  ۲ عشر

الثاني 
 ۲ عشر

مرحلة النضج  -عثماينالعمارة االسالمية يف العصر ال
 الكالسيكي

الثالث 
 امتحان الشهر الثاين ۲ رعش

الرابع 
 ۲ عشر

 مناقشة التقارير
الخامس 

 عشر
۲ 
 

 البنیة التحتیة .۱۱

 مارلني جنكيز مدينة -اوليغ كرابر -ريتشارد ايتنغهاوزن-١٢٥٠-٦٥٠(االسالميةالفن والعمارة ( ـ الكتب المقررة المطلوبة۱
 شیال بلیر وجوناثان بلوم)  ۱۸۰۰ -۱۲٥۰(الفن والعمارة االسالمیة

 )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة ۲
Between the turbans and the tops of minarets of the 

Middle Age in Cairo, 
 تح العثماني حتى دمحم عليفمن ال -االسالمیة في مصر موسوعة العمارة 

Architecture of the islamic world 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
 ....  )،التقاریر ، المجالت العلمیة ( 

 العديد من املصادر واملواقع والتقارير متاحه على شبكة االنرتنت

مواقع االنترنیت ، االلكترونیةب ـ المراجع 
....  

 
 
 



  ٥الصفحة   
  

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة  المركز/  علميالقسم ال .۲

 المرحلة الرابعة/ نظریات العمارة  رمز المقرر/ اسم  .۳

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .٤

 سنوي السنة/ الفصل  .٥

 ٦۰ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 األكادیميتأریخ مصادقة مجلس الجامعة على وصف البرنامج  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

مبنیة على الفھم  إعداد معماریین عراقیین ذوي خبرة علمیة وعملیة بشكل عام وبناء مدرسة معماریة محلیة خاصة
 .المعماري عبر الحقب الزمنیة المختلفة للناتجالصحیح 

رفد سوق العمل بالمعماریین المتمیزین في اختصاص ھندسة العمارة بشكل عام وذوي خبرة في التعامل مع 
 .العمارة المختلفة من محلیة وعالمیة بشكل خاص وطرزمتطلبات 

 

 

 
 
 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة -أ
تھیئة الطالب للدخول الى عالم نظریات العمارة عن طریق فھم تطور النتاج المعماري عبر  .۱

 .العصور
 .تنمیة لغة التعبیر لدى الطالب عن طریق فھم العالقة بین شكل العمارة ومضمونھا الفكري .۲
فیھا النتاج  عن طریق تشخیص الجوانب التي أخفقتنمیة الحس الفني والنقدي لدى الطالب  .۳

 .المعماري عبر الحقب المختلفة والتي أدت بدورھا الى ظھور حقبة مختلفة النتاجات

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 .اكتساب الخبرة في تحلیل النتاج المعماري المتنوع ومعرفة الحقبة الزمنیة التي ینتمي الیھا .۱
الشكل المعماري من ناحیة عالقتھ بالفكر أو روح العصر  اكتساب الخبرة في الحكم النقدي على كفاءة .۲

 .السائدة

 طرائق التعلیم والتعلم      
الجانب النظري ویعتمد على استخدام التقنیات الحدیثة في العرض  ىللمقرر علالبرنامج األكادیمي  یستند

والحقائق العلمیة مع الطلبة كذلك فضالً عن المناقشات وتبادل األفكار ) السبورة الذكیة والحاسوب وغیرھا(
 .إعطاء الواجبات واعداد التقاریر بشكل فردي وجماعي للطلبة

 طرائق التقییم      

 .الجانب النظري للمقرر األكادیمي یعتمد تقییم الواجبات واالمتحانات الشھریة والنھائیة

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 .األفكار الكامنة وراء الشكل المعماريالقدرة على جمع وتحلیل واستنتاج  .۱
القدرة على تكوین خزین من األفكار المعماریة المستنبطة من التحلیل واالستفادة منھا في مرحلة  .۲

 .التركیب
 .المقارنة بین الحقب الزمنیة المختلفة ومحاولة نقدھا وتقییمھا من قبل الطالب .۳

 طرائق التعلیم والتعلم     
 ).حسناتھا ومساوئھا(المنھج طرقا متنوعة مع ذكر مزایا كل طریقة تضمین مفردات  .۱
مشاكل تصمیمیة حقیقیة تحفز الطلبة إلبداء آرائھم وحلولھم ) ذات االختصاص(تضمین مفردات المنھج  .۲

 .المقترحة لألسلوب األمثل لمعالجة المشاكل والتحدیات
لمختلفة لضمان تحقیق الرسالة واألھداف اعتماد منھج التحسین المستمر لجمیع الفعالیات واألنشطة ا .۳

المعتمدة للكلیة وحسب معاییر الجودة مثل ورش العمل والسفرات العلمیة لالماكن التراثیة واالثریة في 
 .العراق

 طرائق التقییم    
 .استجابة الطلبة من خالل مشاركتھم أثناء مناقشة المعلومات في المحاضرة .۱
تعطى ص�الحیة للتدریس�ي ألداء اختب�ارات والتي (إجراء االختبارات الفصلیة بواقع امتحانین لكل فصل  .۲

إضافیة في حالة وجود تلكؤ في مادة ما لتعمل على تحسین نتائج الطلبة وتترك الحریة للتدریس�ي بتق�دیر 
عل�ى الطلب�ة لالط�الع  یتم عرض نت�ائج االمتحان�ات، وذلك االمتحان مع بقیة االمتحاناتالحمل الخاص ب

 ).دة من األخطاء التي یمكن تجاوزھاواالستفا
 



  ۳الصفحة   
  

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
غیرات التي عملیة تربویة وتعلیمیة في آن واحد حیث نالحظ الت ة الطالب عن طریقتنمیة شخصی -۱د

منذ دخولھ للقسم ولحین تخرجھ منھا من خالل تقویم سلوكھ وأداه العام والتي تنتھي  تطرأ على الطالب
 .إلى مھندس یمكن االعتماد علیھ والوثوق بقدراتھ

طالبة في الدراسة إلى بناء جسور العالقة التي /یسعى الكادر التدریسي ومن خالل تدرج الطالب -۲د
واألستاذ خالل التعلیم وعالقة تربویة خالل تقدیم النصح  ین الطالبحیث تكون عالقة بتربط بینھم 

والتوجیھ وعالقة توجیھ وإرشاد من خالل المرشد التربوي وعالقة زمالة في العمل لتھیئتھ في التعامل 
 .مع مرؤوسیھ عند تخرجھ والتحاقھ بإحدى المؤسسات أو الشركات أو الدوائر

 .بانضباط ضمن فریق العمل الواحدالقابلیة للعمل مع اآلخرین  -۳د
 .أدراك كامل للمسؤولیة األخالقیة والعملیة للعمل الذي سیمارسھ الطالب بعد التخرج -٤د   
 .القابلیة على عرض األفكار ومناقشتھا والدفاع عنھا شفھیا وتحریریا والكترونیا-٥د
 .المستوى الفني المتعلق بمجال االختصاصالقدرة على التفاھم والفھم للغة االنكلیزیة وضمن -٦د         



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

فھم المعطیات األولیة للمادة  ۲ ۱
 الدراسیة

محاضرة تعریفیة بطبیعة المادة 
 الدراسیة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

ادراك المفھوم األساسي للمادة  ٤ ۲-۳
 مفھوم النظریة المعماریة النظریة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

التعرف على مفردات المفھوم  ٤ ٥-٤
 النظري

والمضمون في النظریة الشكل 
 المعماریة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

 مصادر األشكل المعماریة التعرف على النظریات األولیة  ٤ ۷-٦
حماضرات 

PowerPoint 
 تعليمية تفيديوها+ 

حوارية مع اجراء  أسئلة
 آنية وجمدولةاختبارات 

 نقد النظریات الشكلیة اكتساب مھارة النقد ٤ ۸-۹
حماضرات 

PowerPoint 
 تعليمية تفيديوها+ 

حوارية مع اجراء  أسئلة
 آنية وجمدولةاختبارات 

استكشاف مدى فھم واستیعاب  ۲ ۱۰
 اختبار  الطالب للمادة السابقة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

التعرف على النتاج المعماري  ٤ ۱۱-۱۲
 القدیم ومصادر أشكالھ

نظریات العمارة في العالم 
 القدیم

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

التعرف على نتاجات العصور  ٤ ۱۳-۱٤
 ومصادر أشكالھاالوسطى 

نظریات العمارة في العصور 
 الوسطى

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

استكشاف مدى فھم واستیعاب  ۲ ۱٥
 اختبار الطالب للمادة السابقة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

فھم األنماط الكالسیكیة في  ٤ ۱۷-۱٦
 العمارة

نظریات العمارة في عصر 
 النھضة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

فھم اختالف الرؤیة المعماریة  ٤ ۱۸-۱۹
 في ھذه الحقبة الزمنیة

نظریات العمارة في عصر 
 الباروك

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

مفھوم النسبیة في العمارة وفھم  ٤ ۲۰-۲۱
 صراع الطرز المعماریة

نظریات العمارة في القرن 
 التاسع عشر

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

استكشاف مدى فھم واستیعاب  ۲ ۲۲
 اختبار الطالب للمادة السابقة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

فھم التوجھات الحدیثة في  ٤ ۲۳-۲٤
 عمارة القرن العشرین

القرن نظریات العمارة في 
 الحقبة األولى/ العشرین 

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

فھم التوجھات الحدیثة في  ٤ ۲٦-۲٥
 عمارة القرن العشرین

نظریات العمارة في القرن 
 الحقبة الثانیة / العشرین 

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 



  ٥الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 ال توجد كتب مقررة الكتب المقررة المطلوبة -۱

 النظرية املعمارية املوحدة ,Theory of Architecture )المصادر(الرئیسیة المراجع  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
 Twenty Tow, AD  .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،..... 

املعروفة بتقدمي العديد من مواقع التواصل االجتماعي خاصة منصات التليغرام 
 حمتوى جيد يف جمال النظرية املعمارية

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲
 %.۸۰تطویر المقرر بتوأمتھ مع مقررات مدارس معماریة إقلیمیة وعالمیة بنسبة  •
 .التدریسیینوات التخصصیة بإشراف المشاركة بالمؤتمرات المحلیة والعالمیة والند •

 

فھم التوجھات الحدیثة في  ۲ ۲۷
 عمارة القرن العشرین

نظریات العمارة في فترة 
 الحداثة المتأخرة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

نظریات العمارة في حقبة ما  التفكیر النقدي لعمارة الحداثة  ۲ ۲۸
 بعد الحداثة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

التوجھات المعاصرة في  ۲ ۲۹
 تیارات عمارة ما بعد الحداثة النظریات المعماریة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 

التوجھات المعاصرة في  ۲ ۳۰
 العمارة التفكیكیة النظریات المعماریة

حماضرات 
PowerPoint 

 تعليمية تفيديوها+ 
حوارية مع اجراء  أسئلة

 آنية وجمدولةاختبارات 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 االطروحة رمز المقرر/ اسم  .۳

 أشكال الحضور المتاحة .٤
 كل فصلین على موزعھ اسبوع ۳۰ من ویتكون السنوي النظام
 وبدوام االسبوع في یومین الطالب ویحضر اسبوعا ۱٥ فصل
 .ساعات في كل یوم منھاستة   بواقع كامل

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الفصل االول والثاني  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا  ۳٦۰ساعات اسبوعیا  ۱۲ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 واصول في فكري نضوج من رستھ ا د سنین خالل الطالب الیةا توصل التي المعرفة لعصارة النھائیة الحصیلھ االطروحة تعد
 للطالب المجال تاركین...وثقافتھ وتقالیدة ومجتمعھ وامتھ لبلدة العمیقة والجذور بالقیم وارتباطھ للمكان وانتمائیة التصمیمي العمل
 مشاریع حقیقیة من یكون ان فیة نؤكد والذي المختار للمشروع والتصمیمیة الفكریة طروحاتھ خالل من القیم ھذه كل عن لیعبر

 او مشروع معینھ مشكلھ لحل االساتذه قبل من تطرح ان او معتمد واضح منھاج وذات المختلقة الدولھ دوائر قبل من مقترحة
مشكلھ او  لحل یخصص اومشروع المستوى رفیعة سمالیةراال طابع تحمل نصبیة متطلبات ذو او طوبوغرافیا او بیئیا متمیز
المشاریع  حالھ في متمیز حفاظي مشروع او صناعیة مشاریع او االسكان كمشاریع المعماریة الساحة على مطروحة ازمة

ة  العطل وتكون بعھاالر الدراسیة السنة نھایة منذ األطروحة على العمل یبداء.لتنفیذھا طالب من اكثر بمشاركة یسمح الكبیرة
باالمثلھ  الخاصة المعلومات عن فضال المعلومات لجمع المختصة األطروحة على العمل یبداء للدراسة مخصصة لصیفیة

الفصل  خالل الطالب یناقشھا معلوماتیة قاعدة لتكون مماثلھ لمشاریع والتصمیمیة الفكریة الطروحات عن والتفتیش المشابھة
النصف  نھایة في تقدم االعمال ھذه مجمل عن مفصل تقریر الى وصوال الطلبة كافة وبمشاركة المادة اساتذه مع االول الدراسي

تنفیذه  یتم الذي االطروحة لمشروع والتصمیمیة والتخطیطییة الفكریة الطروحات لجمیع اساسا وتكوین الخامسة، السنة من االول
 .الثاني سيار الد الفصل في
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ
 

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  
  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

 - ساكنة حیاة رسم الفصل في. ۱ب

 - .الفصل داخل ومخططات ومناقشات أسئلة. ۲ب

 .والمشاھیر الفن عن البیانات عرض باستخدام محاضرات. ۳ب

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 .لسمنارات والمناقشات العلنیةا .۸

 
 طرائق التقییم      

 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 والبیتیة الصفیة التقادیم .٤
 - .والمناقشات السمنارات .٥

 - المیدانیھ والزیارات التوثیق  .٦

 المودیالت .۷

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 



  ۳الصفحة   
  

 

 
 
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
 - المحاضرات  .۱

 . تفاعلیة دروس  .۲
 . والتقاریر جباتلواا .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 - العلنیة والمناقشات السمنارات .۸

 - المیدانیھ والزیارات التوثیق .۹

 المودیالت .۱۰

 طرائق التقییم    
 
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 .يالنھائ اإلمتحان  .۲
  .والمناقشات والسمنارات التقاریر  .۳

 .والبیتیة الصفیة التقادیم  .٤
 - .والمناقشات السمنارات .٥

 - المیدانیھ والزیارات التوثیق .٦

 المودیالت .۷

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 للطالب  والتصمیم الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل االول 

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 التقریر مسودة مناقشة  ساعة ۱۲ االول 
 لمشروع االولي

 االطروحة
 وجمع اعتمادة تم والذي

 العطلة خالل معلوماتھ
 .المحاضرات. ۱ .الصیفیة

  تفاعلیة دروس. ۲
 الواجبات .۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 واالمتحانات
 أسئلة . ٥ 

 داخل ومناقشات
 .الفصل

 بین العالقة . ٦
 والتطبیق النظریة

 التقاریر . ۷
 والعروض

 التقدیمیة
 السمنارات. ۸

 والمناقشات
 العلنیة

 قالتوثی . ۹
 والزیارات

 المیدانیھ
 المودیالت .۱۰

 االختبارات.۱
الیومیھ 

 .ةواالسبوعی
 

 اإلمتحان. ۲
 النھائي

 
 التقاریر. ۳

 .والواجبات البیتیة
 

 الصفیة التقادیم.٤
 والبیتیة

 
السمنارات .٥

 والمناقشات
 

التوثیق .٦
والزیارات 

 المیدانیة
 

 المودیالت.۷

  ساعة ۱۲ الثاني

 المعلومات باستكمال القیام  ساعة ۱۲ الثالث
واستخالص القیم 
 والمبادئ االساسیة
 التي والتوجھات الفكریة

 من خالل استنبطت
مع  المباشر الحوار

خالل  من او االساتذه
المراجع  على االعتماد
والجذور  الرصینة
 المشروع لواقع التاریخیة

 . المعتمد

  ساعة ۱۲ الرابع

  ساعة ۱۲ الخامس

 لعكس محاولھ  ساعة ۱۲ السادس
 الدراسة مستخلصات

 تشكیلي طرح في السابقة
 اولي تصور لنا یعطي
 التصمیمیة الفكرة لمجمل

 تفاصیل في الدخول دون
 دقیقة تنفیذیة

  ساعة ۱۲ السابع

  ساعة ۱۲ الثامن

 بشكلھ التقریر اعداد  ساعة ۱۲ التاسع
 مجموعة تنفیذ مع النھائي

 من مسنبطة مخططات
 الشاملھ المعلوماتیة القاعدة
 العمل لمجمل

  ساعة ۱۲ العاشر
الحادي 

  ساعة ۱۲ عشر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



  ٥الصفحة   
  

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ثانيالفصل ال

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 الطالب محاولھ اعادة  ساعة ۱۲ االول 
 تشكیلي مفھوم لطرح
 مجسم شكل على شامل

 توضیحیة ومخططات
 اولیة صورة یعطى

 ح المقتر للمشروع

 .المحاضرات. ۱
  تفاعلیة دروس. ۲
 الواجبات .۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 واالمتحانات
 أسئلة . ٥ 

 داخل ومناقشات
 .الفصل

 بین العالقة . ٦
 والتطبیق النظریة

 التقاریر . ۷
 والعروض

 التقدیمیة
 السمنارات. ۸

 والمناقشات
 العلنیة

 قالتوثی . ۹
 والزیارات

 المیدانیھ
 المودیالت .۱۰

 االختبارات.۱
الیومیھ 

 .ةواالسبوعی
 

 اإلمتحان. ۲
 النھائي

 
 التقاریر. ۳

 .والواجبات البیتیة
 

 الصفیة التقادیم.٤
 والبیتیة

 
السمنارات .٥

 والمناقشات
 

التوثیق .٦
والزیارات 

 المیدانیة
 

 المودیالت.۷

  ساعة ۱۲ الثاني

 تفاصیل في الدخول  ساعة ۱۲ الثالث
 للمشروع العام التطبیق
 المعتمد المنھاج وتطبیق

 المنظومات تحدید ثم ومن
 المعتمدة الھندسیة

 الحركة ومنظومات
 المشروع اقسام وتفاصیل

  ساعة ۱۲ الرابع

  ساعة ۱۲ الخامس

 لمفاصل تفصیلیة دراسات  ساعة ۱۲ السادس
 وحل االساسیة المشروع
 التصمیمیة المفردات

 واضح تعبیر الى وصوال
 الخارجیة للواجھات

 ومعالم
 .الداخلیة المشروع
 لمفاصل تفصیلیة دراسات

 وحل االساسیة المشروع
 التصمیمیة المفردات

 واضح تعبیر الى وصوال
 الخارجیة للواجھات

 ومعالم
 .الداخلیة المشروع
 لمفاصل تفصیلیة دراسات

 وحل االساسیة المشروع
 التصمیمیة المفردات

 واضح تعبیر الى وصوال
 الخارجیة للواجھات

 ومعالم
 .الداخلیة المشروع

  ساعة ۱۲ السابع

  ساعة ۱۲ الثامن

  ساعة ۱۲ التاسع

 النھائي لالعداد تخصص
 .لالطروحة

 

  ساعة ۱۲ العاشر

الحادي 
 ساعة ۱۲ عشر

 
 
 

  ساعة ۱۲ الثاني عشر
  ساعة ۱۲ الثالث عشر
  ساعة ۱۲ الرابع عشر

الخامس 
  ساعة ۱۲ عشر



  ٦الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 الكتب المقررة المطلوبة -۱
Textbook & References: 
Any book or magazine related to architectural 
and interior design. 

 .Available websites related to the subject )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲
Extracurricular activities. 

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

Scientific Videos. 
Site visits 

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 التصمیم المعاماري رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعات ٦ بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الفصل االول  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۹۰ستة ساعات اسبوعیا  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 على وتركز الدراسة لسنوات التصمیمیة الممارسة في المعماري للطالب االخیرة الصفحھ المادة ھذه تعد
 المدن في مركزیة مناطق او تراثیة لماطق المباشر المیداني التوثیق خالل من الحضري التطویر مفھوم

 البنائیة والمادة والتطویر الحفا مفاھیم في كاساس التطویریة البدائل وضع یتم ذلك خالل ومن العراقیة،
 البدائل اعداد في ویشارك المحافظات وبلدیات بغداد امانة وتشریعات قوانین على معتمد تنظیمي وباسلوب
 ومن المعنیة للمنطقة الحال واقع لكامل التوثیقات تقدیم عاتقھا على تاخذ ) طالب 8 - 6 من( طالبیة مجامیع

 وتشخیص التراثیة والحالھ االنشائیة والحالھ االرض واستعماالت االستخدامیة الحالھ توضح مخططات خالل
 التخطیطي البدیل یقدم ذلك ضوء وعلى المتمیزة المعماریة المفردات وفرز وتجمیعاتھا ظیة الحفا المباني

 قبل من وسلبیاتھا ایجابیاتھا تناقش حیة، وصور ومجسات مخططات شكل وعلى المنطقة المالئم لتطویر
 .االول الدراسي الفصل نھایة في كافة الطلبھ االساتذه وبمشاركة

 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ
 

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 او تراثیة لمناطق المباشر المیداني التوثیق خالل من الحضري التطویر مفھوم مع التعامل مع الطالب تمكن - ۱ب

 .العراقیة المدن في مركزیة مناطق

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .انات واالمتح االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 .والجماعي الفردي النقد .۸

 
 طرائق التقییم      

 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 والبیتیة الصفیة التقادیم .٤

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 
 
 
 



  ۳الصفحة   
  

 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  المحاضرات .۱
 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 .والمناقشات والسمنارات التقاریر التقاریر .۷
 .والجماعي الفردي النقد .۸

 
 طرائق التقییم    
 
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 .يالنھائ اإلمتحان  .۲
  .والمناقشات والسمنارات التقاریر  .۳

 .والبیتیة الصفیة التقادیم  .٤

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د



  ٤الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 الكتب المقررة المطلوبة -۱
Textbook & References: 
Any book or magazine related to architectural 
and interior design. 

 .Available websites related to the subject )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲
Extracurricular activities. 

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
  .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

Scientific Videos. 
Site visits 

،مواقع االنترنیت المراجع االلكترونیة  ) ب
،.....  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل االول 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 لواقع المیدانیة رسة ا الد  ساعات ٦ االول 
 القیاسات خالل من الحال

 التصویر و المیدانیة
 رجعھ ا وم الحر والرسم
 والمحددات القوانین
 الساریة

  المحاضرات.۱
 دروس. ۲

  تفاعلیة
ات الواجب. ۳

 . والتقاریر
 االختبارات. ٤

 .واالمتحانات
 أسئلة . ٥

 ومناقشات
 .الفصل داخل

 العالقة. ٦
 النظریة بین

 والتطبیق
 رالتقاری .۷

 والعروض
 التقدیمیة

 دالنق.۸
 الفردي

 .والجماعي

 االختبارات.۱
 الیومیھ

 .ةواالسبوعی
 

 اإلمتحان. ۲
 النھائي

 
 التقاریر. ۳

 والسمنارات
 .والمناقشات

 
 التقادیم.٤

 الصفیة
 والبیتیة

  ساعات ٦ الثاني

 التخطیطیة االفكار تقدیم  ساعات ٦ الثالث
 من والتطویریةاالولیة

 المیدانیة اسةرالد خالل
 .الموقع ومحددات

  ساعات ٦ الرابع

 اساسي مخطط تقدیم  ساعات ٦ الخامس
 التطویري للبدیل مقترح
 فكریة لقاعدة مسندا

 رصینة
  ساعات ٦ السادس

 للبدیل النھائي التقدیم  ساعات ٦ السابع
 بمقیاس مجسم( المقترح 
 مخططات و )مناسب
 الموقع لكامل اساسیة
 العام التطبیق توضح
 المعتمدة الوظائف وتوزیع

  ساعات ٦ الثامن

  ساعات ٦ التاسع

 معماریة تفاصیل تقدیم  ساعات ٦ العاشر
 الموقع في مھمة ومفاصل

 بشكل الطلبة على مقسمة
 .انفرادي

الحادي 
  ساعات ٦ عشر

  ساعات ٦ الثاني عشر
 ) سكیتج دي( صفي امتحان  ساعات ٦ الثالث عشر



  ٥الصفحة   
  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 معاصرة عراقیة عمارة رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ ولالفصل اال السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰اسبوعیا  تانساع )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 على التركیز مع العشرین القرن نھایة وحتى عشر التاسع القرن أواخر منذ العراقیة العمارة دراسة على الموضوع ویركز
تلك  التي رافقتھا والثقافیة الحضاریة تراالمؤث أھم وتشخیص للمرحلة المختلقة العقود خالل والتطبیقیة الفكریة التحوالت اھم

 . التحوالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  

 االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 المستقبلیة للمشاریع واالنطالق االساس لبنة یكون حتى لبلده العماره بتاریخ الطالب المام 

 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 طرائق التقییم      
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 والبیتیة الصفیة التقادیم .٤
 .المناقشات داخل الصف .٥

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  المحاضرات .۱
 . تفاعلیة دروس .۲



  ۳الصفحة   
  

 

 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 .والعروض التقدیمیة التقاریر .۷

 طرائق التقییم    
 
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 .النھائي اإلمتحان  .۲
  .والواجبات البیتیة التقاریر  .۳
 .التقادیم الصفیة والبیتیة .٤
 .المناقشات داخل الصف .٥

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 والتصمیم للطالب الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲االول  الدراسي الفصل

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

  ساعتان االول 

 الدولھ نھایة من بغداد
 لغایة العباسیة
 العثماني، االحتالل

 المتبقیة االثار أھم

 المحاضرات.۱
 دروس .۲

 . تفاعلیة
 الواجبات.۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 .واالمتحانات
 أسئلة.٥

 ومناقشات
 .الفصل داخل

 بین العالقة.٦
 النظریة

 والتطبیق
 رالتقاری.۷

 والعروض
 التقدیمیة

  االختبارات.۱
الیومیھ 

 واالسبوعیة
 اإلمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 البیتیة

 التقادیم.٤
الصفیة 
 والبیتیة

  المناقشات.٥
 الصف داخل

  ساعتان الثاني

 في العثمانیون
 العراق،
 ل في العراق عمارة
 العثماني الحكم

  ساعتان الثالث

 العقود في بغداد
 القرن من االخیره
 الوالة عشر، التاسع

 بغداد في المصلحون

  ساعتان الرابع

 ماریة المع التكوینات
 عمارة في والبنائیة

 في العثمانیة الحقبة
 العراق

 العراق في االلمان  ساعتان الخامس
 المعماري وتاثیرھم

  ساعتان السادس

 في البریطانیون
 في بغداد العراق،

 االحتالل، مطلع
 في الحضري التطور
 القرن بدایات

 العشرین

 االستیطانیة العمارة  ساعتان السابع
 العراق في

 أمتحان  ساعتان الثامن

  ساعتان التاسع

 في العراقیة العمارة
 الوطني، الحكم ل

 عقد في العمارة
 الثالثینیات

 مفھوم في التطور  ساعتان العاشر
 العراقي البیت

الحادي 
  ساعتان عشر

 العلمیة البعثات
 العراقیة المعماري

 الى
 االول الجیل خارج،



  ٥الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 األخالق وقواعد المھنیة الممارسة منھجي كتاب الكتب المقررة المطلوبة -۱

  )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
   .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 

 المعماریین من
 الرواد العراقیین

 في العراقیة العمارة  ساعتان الثاني عشر
 الخمسینیات عقد

  

  ساعتان الثالث عشر
 المعماریون

 العراقیون الرواد،
 تكملة

  ساعتان الرابع عشر

 الستینیات عقد
 العمارة والسبعینیات،

 العالمیة بین العراقیة
 التراث واستلھام

الخامس 
  ساعتان عشر

 في العراقیة العمارة
 االنفجاریة، ظل

 الثمانینیات عمارة
      



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 عمارة عربیة معاصرة رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ الثاني الفصل  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰اسبوعیا  تانساع )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 مستوى الفكر على المعاصرة االسالمیة العربیة العمارة بواقع للطالب المعلوماتیة القاعدة وتوسیع تنمیة الى الدرس یھدف
المعاصرة  االسالمیة العمارة نظریات على الطالب یتعرف حیث واحد رسي ا د فصل ) جدا موجز وبشكل ( والتبیطق

 بین الربط اشكالیة حل اسالیب و االسالمیة والعمارة للمدن المعاصره المشكالت وتحلیل العرب للمعماریین الحدیثة والتوجیھات
 والمتغیرات المعاصرة التقنیات ومواكبة والفكري والحضاري التاریخي االرث معاني تحمل عمارة لتحقیق والمعاصره ثاالتر

 والنتاج المتمیزین العرب المعماریین من عدد على الطالب تعرف طریق عن سبق ما یتم .االسالمي العربي المجتمع الحدیثة في
 .العربیة الدول مختلف في وذلك عنھا تعبر التي والتوجھات المعاصرة النتاجات من عدد وعرض المعاصر المعماري

 
 
 
 
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 طرائق التقییم      
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 .والبیتیة الصفیة التقادیم .٤

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  المحاضرات .۱
 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳



  ۳الصفحة   
  

 

 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 .والعروض التقدیمیة التقاریر .۷

 طرائق التقییم    
 
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 .يالنھائ اإلمتحان  .۲
  .والواجبات البیتیة التقاریر  .۳

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 والتصمیم للطالب الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ الثاني الدراسي الفصل

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 عن تعریفیة محاضرة  ساعتان االول 
 المادة طبیعة

  المحاضرات.۱
  دروس تفاعلیة. ۲
الواجبات . ۳

 . والتقاریر
 االختبارات. ٤

 .واالمتحانات
 أسئلة . ٥

 ومناقشات
 .داخل الفصل

 العالقة. ٦
 النظریة بین

 والتطبیق
 التقاریر .۷

 والعروض
 التقدیمیة

 

 االختبارات.۱
 الیومیھ

 .ةواالسبوعی
 

 اإلمتحان. ۲
 النھائي

 
 التقاریر. ۳

والواجبات 
 البیتیة

 

  ساعتان الثاني
االتجاھات  تحلیل

للعمارة  المعاصرة
 واالسالمیة العربیة

  ساعتان الثالث
التوجھات  مناقشة

 الفكریة والفلسفیة
 المختلفة للمعماریین

 عام بشكل المعاصریین

  ساعتان الرابع

 االرث مفھوم تحلیل
 ھیة وما والمعاصرة

 االسالمیة العربیة المدینة
 العماره ھیة وما التقلیدیة
 االسالمیة العربیة

  ساعتان الخامس
 المحافظ التقلیدي االتجاه

مستوى الفكر  على
 على مشاریع(والتطبیق 

 )المدینة مستوى

  ساعتان السادس
 الشعبي التقلیدي االتجاه

 العمارة مستوى على
 في الرواد والمعماریین

 االتجاه ھذا

  ساعتان السابع
 .الكالسیكي االتجاه

 .الرواد المعماریین
 مناقشتھم .افكارھم

 الربط( المعاصر االتجاه  ساعتان الثامن
 )والحداثة التراث بین

 المختلفة التوجھات
 للمعاصرة،
 والنتاجات المعماریین

 عنھا المعبره

  ساعتان التاسع
  ساعتان العاشر

الحادي 
  ساعتان عشر

 الحدیث النقي االتجاة  ساعتان الثاني عشر
شكلیة،  اتجاھات(

 فكریة،اتجاھات اتجاھات
 متنوعة نتاجات ) بیئیة
 العربي الوطن في

  ساعتان الثالث عشر

  ساعتان الرابع عشر

  

 
 
 
 
 

   



  ٥الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

  الكتب المقررة المطلوبة -۱

  )المصادر(الرئیسیة المراجع  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
   .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 فلسفة العمارة رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ الثانيالفصل  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰اسبوعیا  تانساع )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

ة الخامسة یالسنة الدراس ية فیولالة مھمة لطالب الدراسات ایق عدة اھداف معرفیموضوع فلسفھ العماره تحق ھدفی
 :یاتيوكما 

 ,مبحث المعرفة يث وھالسة الثئیمباحثھا الر يتتناولھا الفلسفة ف يوالت، ریسس العامة للتفكالتعٌرف الطالب با.۱
 تدرس عبر مباحث الفلسفة ية التیت المعرفالاحد المجا  وذلك باعتبار العماره، مةیالق، الوجود

سة وارتباطھا ئیالجوانب العمارة الر ين فیین والمعماریسفة والمفكرالراء الفالسة ئیالر ف الطالب بالمحاوریتعر. ۲
  .نة والمجتمعیخ والحضارة والمدیفلسفة التار یمبمفاھ

والمعاصره لتكون بمثابة  واالوربیة الحدیثة ریقیةغالوا المیةسالة ایسة للفلسفة العربئیف الطالب بالمحاور الریتعر.۳
الطالب على  فیتعرادة الى یز، والفكري العامي خیالعمارة على المستوى التارم المعلومات یتنظ يد فیتفشرات عامة ؤم

 .الواقع يل حضورھا فیزمكانتھاوتفعیخرى لتعزالن الفلسفات ایة بیمالساالة یمنزلة الفلسفة العرب
 .النتاج المعماري يسة فئیالمفردة الر سس العامة لفلسفة المفھوم والمفھوم المعماري باعتبارهالف الطالب بایتعر. ٤
  الفكريق التواصل یة تحقیة المعاصرة بغیلعماره المعاصره والعمارة العراقا يف يف الطالب بالموقف الفلسفیتعر. ٥

 الميسالا ية الفكر العربیوالمحافظة على خصوص
ات یة العمارة ونظریھذه المرحلة كمادة نظر يدرسھا الطالب فیسة لدورس اخرى ئیرتبط الدرس بالمحاور الری. ٦ 

 ..ة المعاصرةیة والعمارة العربیومادة العمارة العراق، النقد المعماري
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 عن معلوماتیھ قاعده عنده وتكون لالخرین فكرتھ وایصال بالتفكیر الخاصة طریقتة لھ الطالب جعل -

 .ونظریاتھم والمفكرین الفالسفھ اراء

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 طرائق التقییم      
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 - والبیتیة الصفیة التقادیم .٤

 الصف داخل المناقشات .٥

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  المحاضرات .۱
 . تفاعلیة دروس .۲



  ۳الصفحة   
  

 

 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 .والعروض التقدیمیة التقاریر .۷

 طرائق التقییم    
 
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 - والبیتیة الصفیة التقادیم .٤

 الصف داخل المناقشات .٥

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 والتصمیم للطالب الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ الثاني الدراسي الفصل

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

  ساعتان االول 

 مقدمة عامة عن
تة یالموضوع واھم
وشرح محاوره 

 سةئیالر

 المحاضرات .۱
  دروس تفاعلیة. ۲
الواجبات . ۳

 . والتقاریر
 االختبارات. ٤

 .واالمتحانات
 أسئلة . ٥

 ومناقشات
 .داخل الفصل

 العالقة.٦
 النظریة بین

 والتطبیق
 التقاریر.۷

 والعروض
 التقدیمیة

 

 االختبارات.۱
 الیومیھ

 .واالسبوعیة
 اإلمتحان.۲

 . النھائي
 التقاریر.۳

 والواجبات
 .البیتیة

 التقادیم.٤
 والبیتیة الصفیة

 المناقشات.5
 الصف داخل

اسس ومباحث   ساعتان الثاني
 )نظرة عامة(الفلسفة 

  ساعتان الثالث
خ الفلسفة یتار

ة یورباالواالغریقیة 
 ثھ والمعاصرهیالحد

تاریخ الفلسفة العربیة   ساعتان الرابع
 االسالمیة

 امتحان شھري  ساعتان الخامس

نظریة القیمة والقیم   ساعتان السادس
 العمارة

 فلسفة تاریخ العمارة  ساعتان السابع

فلسفة الحضارة   ساعتان الثامن
 والعمارة

 فلسفة المفھوم  ساعتان التاسع

فلسفة المفھوم   ساعتان العاشر
 المعماري

 شھري امتحان  ساعتان الحادي عشر

الفلسفة المنھجیة   ساعتان الثاني عشر
 التصمیمیة

الموقف الفلسفي في   ساعتان الثالث عشر
 العمارة المعاصرة

  ساعتان الرابع عشر
الموقف الفلسفي في 

العمارة العراقیة 
 المعاصرة

    
 
 
 
 
 
 
 
 

     



  ٥الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 والمواصفات التخمین الطلبة على توزع التي المنھجیة الكتب الكتب المقررة المطلوبة -۱
 .الفنیة

  )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
   .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 ممارسة مھنیة رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ ثانيالفصل ال السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰اسبوعیا  تانساع )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 المھنة ھذه تجاه المعماري المھندس وواجبات المھنیة الممارسة باصول الطالب تعریف المادة تھدف
 ...التنفیذي للفریق وقائد كمنسق المیدانیة ممارستھ الى بھا، ومبدع كمفكر اوال التصمیمیة طروحاتھ خالل من
 المسابقات اعمال في وكمشارك كمنفذ المعماري المھندس واجبات اھم على الطالب یتعرف كذلك ثانیا

 یتعرف وكذلك المختلفة الدوائر مع العمل تعمیق مبدا خالل من والتصمیمیة البحثیة االعمال في او المعماریة
 العراقیین المھندسیین نقابھ في بھا المعمول المھنیة التنظیمات خالل من المھني التدرج اصول على الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 - المھنة ھذه تجاه المعماري المھندس وواجبات المھنیة الممارسة باصول الطالب تعریف .۱

 المھنیة التنظیمات خالل من المھني التدرج اصول على الطالب یتعرف  .۲

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 طرائق التقییم      
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 .المناقشات داخل الصف .٤

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  المحاضرات .۱
 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤



  ۳الصفحة   
  

 

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 .والعروض التقدیمیة التقاریر .۷

 طرائق التقییم    
 
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 .يالنھائ اإلمتحان  .۲
  .والواجبات البیتیة التقاریر  .۳
 .التقادیم الصفیة والبیتیة .٤
 .المناقشات داخل الصف .٥

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 والتصمیم للطالب الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ الثاني  الدراسي الفصل

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم التعلیمطریقة  الموضوع

المھندس المعماري   ساعتان االول 
 والمھنة المعماریة

 المحاضره
 النظریة
 بور وشرائح
 بوینت

  االختبارات.۱
 الیومیھ

 ةواالسبوعی
 اإلمتحان .۲

 النھائي
 التقاریر .۳

 والواجبات
 ةالبیتی

 االستشاریة الخدمات  ساعتان الثاني
 المعماریة

 المھني التدرج سلم  ساعتان الثالث

 المھنیة التنظیمات  ساعتان الرابع
 والمعماریة الھندسیة

  ساعتان الخامس

 الممارسة نظام
 المھني والسلوك
 نقابھ قانون بموجب

 المھندسین

 انتخاب معاییر  ساعتان السادس
 المعماري المھندس

 المعماریة المسابقات  ساعتان السابع

 الھندسي العقد  ساعتان الثامن
 االستشاري

 المھندس اجور  ساعتان التاسع
 المعماري

  ساعتان العاشر
 / البناء قوانین

 المتعلقة التشریعات
 البناء باعمال

الحادي 
  ساعتان عشر

 الفصل یتخلل
 الدراسي

 ومناقشات اختبارات
 .شھري امتحان مع

  

اخالقیات ممارسة   ساعتان الثاني عشر
مھنة المھندس 

 المعماري

  

    ساعتان الثالث عشر

 تقاریر تقدیم  ساعتان الرابع عشر
   ومناقشات

الخامس 
   النھائي االمتحان  ساعتان عشر

      



  ٥الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 األخالق وقواعد المھنیة الممارسة منھجي كتاب الكتب المقررة المطلوبة -۱

  )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

التي یوصى بھا الكتب والمراجع  ) أ
   .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 مواصفات وتخمین رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳الفصل االول  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰اسبوعیا  تانساع )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 االختصاصات لجمیع كمنسق المعماري بعمل الخاصة التنفیذیة باالمور الطالب تعریف المادة تھدف
 وموازنتھا المطروحة االولیة االفكار في التصمیمیة لالعمال وكمنتج ,عموما التنفیذ اعمال في الداخلھ

 المقاوالت انواع على الطالب یتعرف ثم خصوصا ..بھا االصة التفصیلیة التصامیم إعداد ثم ومن االقتصادیة
 وتنظیم اعداد واصول البنائیة التخمینیة الكلف وحسابات تقدیرات في المعتمدة واالسس واالسالیب االنشائیة

 .المقاوالت شروط وتفاصیل والخاصة العامة والمواصفات الكمیات جداول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 التنفیذ اعمال في الداخلھ االختصاصات لجمیع كمنسق المعماري بعمل الخاصة التنفیذیة باالمور ملم الطالب یكون ان

 .االقتصادیة وموازنتھا المطروحة االولیة االفكار في التصمیمیة لالعمال وكمنتج ,عموما

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 طرائق التقییم      
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  المحاضرات .۱
 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤



  ۳الصفحة   
  

 

 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 .والمناقشات والسمنارات التقاریر .۷

 طرائق التقییم    
 
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 .يالنھائ اإلمتحان  .۲
  .والواجبات البیتیة التقاریر  .۳

 

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 والتصمیم للطالب الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲االول  الدراسي الفصل

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

  ساعتان االول 
 عن تعریفیة محاضرة
بجزئیھ  التخمین

 التفصیلي والعام
  المحاضرات.۱
  دروس تفاعلیة. ۲
الواجبات . ۳

 . والتقاریر
 االختبارات. ٤

 .واالمتحانات
 أسئلة . ٥

 ومناقشات
 .داخل الفصل

 العالقة. ٦
 النظریة بین

 والتطبیق
 التقاریر .۷

 والعروض
 التقدیمیة

 

 االختبارات.۱
 الیومیھ

 .ةواالسبوعی
 

 اإلمتحان. ۲
 النھائي

 
 التقاریر. ۳

والواجبات 
 البیتیة

 

 الھندسي العمل اطراف  ساعتان الثاني

  ساعتان الثالث
 القانونیة الوثائق

 والمقاوالت للمناقصات
 االنشائیة

 البنائي الحقل مكونات  ساعتان الرابع
 العمل ومراحل

 المقاوالت انواع  ساعتان الخامس
 االنشائیة

  ساعتان السادس
 البنائیة الكلفة تقدیرات
 یرتكز التي واالسس

 التفصیلي التخمین علیة

 الفصل یتخلل
 الدراسي

 اختبارات
 مع ومناقشات

 .شھري امتحان

 الفصل یتخلل
 الدراسي

 اختبارات
 مع ومناقشات

 .شھري امتحان

  ساعتان السابع
 كلفة في الزیادة

 المشاریع،
 ت الكمیا جداول وتنظیم

  المحاضرات.۱
  دروس تفاعلیة. ۲
الواجبات . ۳

 . والتقاریر
 االختبارات. ٤

 .واالمتحانات
 أسئلة . ٥

 ومناقشات
 .داخل الفصل

 التقاریر .٦
 والعروض

 التقدیمیة
 

 االختبارات.۱
 الیومیھ

 .ةواالسبوعی
 

 اإلمتحان. ۲
 النھائي

 
 التقاریر. ۳

والواجبات 
 البیتیة

 

  ساعتان الثامن
 جداول وتنظیم اعداد

 باالعمال وقائمة الكمیات
 التفصیلیة

 في والعمل المواد كلفة  ساعتان التاسع
 القیاسیة الودة

 كلفة حساب تفاصیل  ساعتان العاشر
 االولیة المواد

الحادي 
 الشروط تفاصیل  ساعتان عشر

 الفنیة والمواصفات
   امتحان  ساعتان الثاني عشر
  ساعتان الثالث عشر

 تقاریر تسلیم
 ومناقشتھا

  
    ساعتان الرابع عشر

الخامس 
    ساعتان عشر

      



  ٥الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 والمواصفات التخمین الطلبة على توزع التي المنھجیة الكتب الكتب المقررة المطلوبة -۱
 .الفنیة

  )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
   .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 المعماري التصمیم نظریات رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ ولاالالفصل  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰اسبوعیا  تانساع )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

دة كالصناعة والفنون یعد تالوالمتداخلة مع مجا(  بشكل عام )م یالتصم يات فیع الطلبھ على ابرزالنظرالالمادة اط تھدف
ومدارس ات ینظر ز علىكیتى مطلع القرن الحادي عشـر والتروح نیسة تبلورھا منذ مطلع القرن العشررھا ودرایة وغیقیالتطب

والمدارس  لة عبر عدد من الحركاتیافكار الفنون الجم نتقال منالوا( میفصل التصم)ي وتبلور فكرة ومفھوم م المعماریالتصم
ة یتطورالمنھج يھ فیالموظفة فواع افكار المنطق ر فلسفة العلم وانیوتاث –امل شم الیالى مدرسة الباھوس وطروحات التصم

المدارس العمارة  يم فیات التصمیجیاستراتالمعماري وظھورھا وتطور  میتقالھا الى توجھات التصموان يالبحث العلم ية فیالعلم
م باستفادة یء افـكار التصموة ونشیویالبن ةیواللغة والنظرات ینساناالرات من مجال یومن ثـم التاث، الكسندرستوفر یوطروحات كر
والتطرق الى تطور  يوحركة الط يكیوالفكر التفك ةیویما بعد البنالمجال اللغوي وفكر  يم فیب والتنظیقات التركالالعمارة من ع

باستخدام  ھم وافاقیمجال التصم يات فیل ابرز البرامجیالى طرح وتحلر المادة یتطو تمیوس م باستخدام الحـاسوبیب التصمیاسال
ھ العمارة یق ھویتحق م المعماري وھدفیمجـال التصم يالمعاصرة ف ةیالتجربة العراقوطرح  يفتراضالالحاسوب ومفھوم الواقع ا

 .ة المعاصرهیالعراق
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 عن معلوماتیھ قاعده عنده وتكون لالخرین فكرتھ وایصال بالتفكیر الخاصة طریقتة لھ الطالب جعل -

 .ونظریاتھم والمفكرین الفالسفھ اراء

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 طرائق التقییم      
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 - والبیتیة الصفیة التقادیم .٤

 الصف داخل المناقشات .٥

 الوجدانیة والقیمیة االھداف -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  المحاضرات .۱
 . تفاعلیة دروس .۲



  ۳الصفحة   
  

 

 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 .والعروض التقدیمیة التقاریر .۷

 طرائق التقییم    
 
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 - والبیتیة الصفیة التقادیم .٤

 الصف داخل المناقشات .٥

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 والتصمیم للطالب الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الفصل الدراسي االول 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

  ساعتان االول 
 ( فعل التصمیم دراسة ھو

 عام والتصمیم بشكل
 ) خاص المعماري بشكل

القرن  مطلع في كما یظھر
الفكر  وتأثیر العشرین
 ومنھجیة العقالني

 أنواع التفكیر علیة، العلوم
ویكون  فیة فة المنطقي المو

 الدراسة  في االساس
 الفلسفة المؤدیة نوع یضاح

 حیث التوجھ المحدد الى
فلسلفة  تاثیر دراسة یتم

 .العقالني التوجة في العلم
 المحاضرات .۱
  دروس تفاعلیة. ۲
الواجبات . ۳

 . والتقاریر
 االختبارات. ٤

 .واالمتحانات
 أسئلة . ٥

 ومناقشات
 .داخل الفصل

 العالقة.٦
 النظریة بین

 والتطبیق
 التقاریر.۷

 والعروض
 التقدیمیة

 

 االختبارات.۱
 الیومیھ

 .واالسبوعیة
 اإلمتحان.۲

 . النھائي
 التقاریر.۳

 والواجبات
 .البیتیة

 التقادیم.٤
 والبیتیة الصفیة

 المناقشات.5
 الصف داخل

  ساعتان الثاني
  ساعتان الثالث
  ساعتان الرابع

  ساعتان الخامس

  ساعتان السادس
 بدراسة یرتبط الثاني الجزء  ساعتان السابع

 عام بشكل( التصمیم 
بشكل  المعماري والتصمیم

 ضمن مؤثرات) خاص
 واثر علیة االنسانیة العلوم
 الجمال، فلسفة

 والمیتافیزیقیا وااللسنیات
البنیویة،  وخاصة النظریات

 والتفكیكیة ودراسة الداللیة
 بشكل وثیق ارتباط

 ویستكمل(النقدیة  بالنظریة
الفصل  في طرح  لموضوع

 )نظریة النقد بمادة الثاني
 بین دراسة االنتقال وتتم

 عند التوجھین الحاصل
 العشرین القرن منتصف

الى  اشمل نظرة من خالل
 القدیمة النظریتن دراسة

 والعالم للعلم والجدیدة

  ساعتان الثامن
  ساعتان التاسع
  ساعتان العاشر

الحادي 
  ساعتان عشر

 نھایة الفصل في وتطرح  ساعتان الثاني عشر
 على المتغیرات المؤثرة

 عام بشكل " التصمیم"
 المعماري بشكل والتصمیم

 تطور من المتأتیة خاص
 ووسائل المعلوماتیة

 واستخدام االتصال
 نوع وتحلیل ، الحاسوب

 نوع الحاسوب وتحلیل
 بھذاالتاثیر الفلسفة المرتبطة

 بالتوجھین وعالقتھما
 .السابقین

  ساعتان الثالث عشر
  ساعتان الرابع عشر

الخامس 
  ساعتان عشر

      



  ٥الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 والمواصفات التخمین الطلبة على توزع التي المنھجیة الكتب الكتب المقررة المطلوبة -۱
 .الفنیة

  )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
   .....)المجالت العلمیة ،التقاریر ،(

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲

 

 

 



  ۱الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن 

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الھندسة/ جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .۱

 قسم ھندسة العمارة المركز/  علميالقسم ال .۲

 المعماري النقد نظریات رمز المقرر/ اسم  .۳

 في یوم الطالب ویحضر اسبوع ۱٥ من ویتكون الفصلي النظام أشكال الحضور المتاحة .٤
 . ساعتان في الیوم بواقع كامل وبدوام االسبوع

 ۲۰۲۲/۲۰۲۳ الثانيالفصل  السنة/ الفصل  .٥

 ساعة سنویا ۳۰اسبوعیا  تانساع )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲/۱۰/۲۰۲۲ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸

 من  ارتباط كل نوع وایضاح العمارة مجال في المؤثرة النقد نظریات ابرز على الطلبة اطالع على المادة ھذه في التركیز یتم
 .كیفیة تأثیرھا وایضاح السابقة الثالثة الجوانب بین العالقات وتحلیل " والفسلفة " " العمارة ونظریة " "ونظریة " "النقد نظریة"

 .المعماري التصمیم في تأثیرھا على "والتركیز التصمیم، التكوین، التالیف،" :االنتاج فعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج



  ۲الصفحة   
  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات  .۹

  االھداف المعرفیة - أ

 . للفكره المفاھیمي االطارا لدعم الخیال بناء -۱أ
 . الواقع في تنفیذه یمكن تصمیم مشروع إلى افكارھم تطویر كیفیة تعلم  -۲ أ

 .المعقولة والجھود التكالیف یلبي الذي التصمیم وضع على قدرتھم تطویر  -۳أ 
  

  االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
 العمارة مجال في المؤثرة النقد نظریات ابرز على الطلبة اطالع -

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 -المحاضرات .۱

 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳
 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 - التقدیمیة والعروض التقاریر .۷

 طرائق التقییم      
 .ةواالسبوعی الیومیھ االختبارات .۱
 . النھائي اإلمتحان .۲
 .ةالبیتی والواجبات التقاریر .۳
 .االختبارات واالمتحانات .٤

 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 - .المنزلیة والواجبات الواجبات أداء في المفاھیمي إطارھم لدعم الخیال بناء 1 ج
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء 2 ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  المحاضرات .۱
 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات .۳



  ۳الصفحة   
  

 

 .واالمتحانات االختبارات .٤
 .الفصل داخل ومناقشات أسئلة .٥
 .والتطبیق النظریة بین العالقة .٦
 .والعروض التقدیمیة التقاریر .۷

 طرائق التقییم    
 

 المحاضرات. ۱
 . تفاعلیة دروس .۲
 . والتقاریر الواجبات.۳
 واالمتحانات االختبارات.٤

 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة المھارات  العامة و -د 
  .اآلخرین مع جھودھم لدمج فریق مع للعمل القدرات بناء  ۱ د        

 .بالطال مع مشروع ادارة تعلم ۲ د
 والتصمیم للطالب الرسم تعلم برامج  ۳د



  ٤الصفحة   
  

 بنیة المقرر .۱۰

 ۲۰۲۳-۲۰۲۲ الثاني الدراسي الفصل

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 من االول الجزء في  ساعتان االول 
توضح  جالمنھ

 المفاھیم والتعارف
 المادة االساسیة في

 :وتحلیلھا
 النقد نظریة/ النظریة

 نظریة / الفلسفة /
 التصمیم / العمارة
 االختیار فعل / والنقد

 ابرز التلقي فعل /
 االدراك نظریات
 العلوم اثر / الحسي

 توجھات في االنسانیة
 العمارة نظریة

  المحاضرات.۱
  دروس تفاعلیة. ۲
الواجبات . ۳

 . والتقاریر
 االختبارات. ٤

 .واالمتحانات
 أسئلة . ٥

 ومناقشات
 .داخل الفصل

 

 المحاضرات.۱
 دروس.۲

 . تفاعلیة
 الواجبات.۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 واالمتحانات
 

  ساعتان الثاني
  ساعتان الثالث
  ساعتان الرابع

  ساعتان الخامس

  ساعتان السادس

 الثاني الجزء ویركز
على  والرئیسي

 نظریات دراسة ابرز
 المؤثرة النقد وخاصة

 العمارة منھا في
 نظریة مع والمتداخلھ

 العمارة

 المحاضرات.۱
 دروس.۲

 . تفاعلیة
 الواجبات.۳

 . والتقاریر
 االختبارات.٤

 واالمتحانات

  ساعتان السابع

 الداللیة النظریات
 .)السیموتیكة(

  ساعتان الثامن
  ساعتان التاسع
  ساعتان العاشر

الحادي 
  ساعتان عشر

 وما البنیویة النظریة  ساعتان الثاني عشر
 التفكیكیة(البنیویة بعد
 العمارة في والطي / 

 .) تحدیدا
  ساعتان الثالث عشر

 الظاھرتیة  ساعتان الرابع عشر

الخامس 
  ساعتان عشر

 تطویرالمادة سیتم
 طرح االفكار باتجاه
 في المعاصرة النقدیة
 العراق

      



  ٥الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .۱۱

 والمواصفات التخمین الطلبة على توزع التي المنھجیة الكتب الكتب المقررة المطلوبة -۱
 .الفنیة

  )المصادر(المراجع الرئیسیة  -۲

الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ) أ
   .....)،التقاریر ،المجالت العلمیة (

المراجع االلكترونیة ،مواقع االنترنیت  ) ب
،.....  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي .۱۲
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