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 الوؤسست التعليويت .1
 جاهعة الكىفة 

 كلية الهندصة –قضن هندصة العوارة  الكليت -القسن العلوي  .2

 الدراصة الجاهعية األولية  في هندصة العوارة  اسن البرًاهج األكاديوي  .3

 في علىم هندصة العوارة  سبكالىريى اسن الشهادة الٌهائيت  .4

 فصلي والضنىي النظام ال الٌظام الذراسي   .5

 برًاهج االعتواديت الوعتوذ .6
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Technology (ABET) 

 البراهج الوؤثرة االخري .7
 

تأريخ اًجاز و هراجعت  .8
 الوتطلباث

 2022/ حزيراى/ 11

 أهذاف البرًاهج األكاديوي .9

 

الالزمة لتحقٌق رإٌة ورسالة قسم هندسة العمارة والعمل على تطوٌرها كً وضع المناهج والخطط البحثٌة  -أ
 ٌسهم المهندس المتخرج منه بفاعلٌة فً عملٌة التنمٌة المستدامة وتلبٌة حاجة سوق العمل.

 -ب

المساهمة فً تعزٌز مكانة الكلٌة والجامعة فً المجتمع من خالل المشاركة الفعالة فً برامج التعلٌم  -ج
 والندوات والمإتمرات و عن طرٌق تقدٌم االستشارات الهندسٌة. المستمر

 نتحسٌن قدرات الهٌبة التدرٌسٌة واستقطاب الكفاءات الجٌدة للقسم وتوفٌر بٌبة عمل مناسبة للتدرٌسٌٌ-د
 والموظفٌن والطلبة.

وخبراتها عن طرٌق برامج االنفتاح على المإسسات التعلٌمٌة العالمٌة المناظرة واالستفادة من إمكاناتها  -ه 
 التعاون البحثً وحضور المإتمرات وورش العمل والندوات العلمٌة.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم .01

 أهمٌته فً تطور وتشكٌل حضارة الشعوب.و  هندسة العمارةمفهوم علم بتعرٌف ال-1 والفهن  الوعرفت-أ

 وسبل التقلٌل من أثارها.التدهور العمرانً والحضري للمدن  تحدٌد مشاكل -2

 المشارٌع المعمارٌة والحضرٌة المختلفة والتً لتحلٌل وتصمٌم واإلبداعٌة توصٌف الطرق الهندسٌة -3
 .تحسٌن الواقع العمرانً و تدرٌب كوادر هندسٌة مإهلة لسوق العمل تساعد على

 

: المحاضرات العملٌة بشكل ربٌسً لمواد التصمٌم ,تقدٌم المشارٌع المعمارٌة  طرابق التعلٌم والتعلم
كتابة , عرض األفالم العلمٌة المساعدة, مجموعات النقاش الصغٌرة, المحاضرات النظرٌةالمختلفة ,

 .التقارٌر

تصمٌم الحضري , : التقٌٌم السنوي المستمر لمواد التصمٌم المختلفة ) التصمٌم المعماري , ال طرابق التقٌٌم
 االختبارات التحرٌرٌة.  االختبارات الشفوٌة .الواجباتالتصمٌم الداخلً , تصمٌم الفضاءات الخارجٌة ( 

 البٌتٌة, الحلقات الدراسٌة

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 .العوامل المإثرة علٌهاتفسٌر القرارات الهندسٌة و  اختٌار - 1

ظروف مإشرات المناخ و الجفاف و الطلب على المٌاه عالقتها ب تقٌٌم و المتنوعةالمٌاه مصادر  تحلٌل- 2
 المتوقعة على المدى القرٌب و البعٌد.

عملٌة فً ال العلمٌة وبرامج الحاسبة واستخدام الطرق وتصمٌم األبنٌة المختلفة لدراسة وتحلٌ - 3
 .ةوالتصمٌمٌالتحلٌلٌة 

 .األبنٌة والمشارٌع المختلفة الهندسٌة لتخطٌط و تنفٌذاستخدام أسالٌب اإلدارة  -4         

 التفكير ههاراث  -ج
 .ةالتصمٌمٌالمشاكل الهندسٌة و العملٌة إجراء تحلٌل و تقٌٌم  وإدارة   -1

 .الحقا على البٌبة الحضرٌة والمعمارٌة هاتؤثٌرتقلٌل  التنبإ باألثر البٌبً للمشروعات و كٌفٌة-2
 

 , الزٌارات المٌدانٌة والسفرات العلمٌةكتابة التقارٌر, أسلوب حل المشكالت: طرابق التعلٌم والتعلم 

 .المناقشات خالل المحاضرات: الحلقات الدراسٌة, االختبارات المفاجبة, التقارٌر الجماعٌة, طرابق التقٌٌم 
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 بنٌة البرنامج -00

 هندسة العمارة مناهج المواد الدراسٌة لقسم

Syllabus of Architectural Engineering Department 

 

 الصف االول                                                  العمارةهندسة قسم  – الكوفة جامعة

                                                                المنهج الدراسً       

 الوحدات 

 الفصل األول  الفصل الثانً 

 الرمز  المادة 

 نظري  عملً  نظري  عملً 

 101هـ ع هـ  التصمٌم المعماري   2  8  2  8  10

  102هـ ع هـ  الرسم المعماري   1  2  1  2  4

  103هـ ع هـ  الرسم الٌدوي   -  4  -  4  4

مبادئ الفن   2  -  2  -  4
 والعمارة 

  104هـ ع هـ 

  105هـ ع هـ  Iتركٌب مبانً   2  -  2  -  4

  106هـ ع س  الرٌاضٌات   2  -  2  -  4

  107هـ ع س  Iالحاسبات   1  2  1  2  4

  108هـ ع س  العربٌة اللغة  2  -  2  -  2

  109هـ ع س  Iاللغة االنكلٌزٌة   1  - 1  -  2

 اإلنسانحقوق  1  - 1  -  1
 والدٌمقراطٌة

  110هـ ع س 

38  

   المجموع    14  16 14  16

31  30   

  

 المالحظات :

 التدرٌب الصٌفً-1
  المتمٌزة مٌدانٌاَ وخاصة التراثٌة مع تنفٌذرسومات توضٌحٌة العمارةالتعرٌف ببعض المفردات  –التصمٌم المعماري –أ

 ومقاطع تقدم على شكلتقرٌر.

 حال المناطق  والزٌتٌة عن واقع المابٌة وباأللوانرسومات كرافٌكٌة  مجموعة بتنفٌذالقٌام  –الرسم الحر  –ب
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 الدراسٌة الالحقة .  السنةالتراثٌةتقدم فً بداٌة 

رسم لالمعماري وا  تدرٌبً مشترك بٌن مادة التصمٌم  وممكن عمل برنامج ستةأسابٌعمدة التدرٌب الصٌفً  -مالحظة: 
 الحر

 ساعة سنوٌاَ  960                                                  الدراسٌةعددالساعات -2
 وحده 39                                                             عدد الوحدات     
 مواضٌع / سنه  10                                                            عدد المواضٌع     
 %  50                                                              نسبة العملً     
 اإلنسانوالدٌمقراطٌة+ حقوق  Iاالنكلٌزٌة  اللغةالعربٌة + اللغة+Iالرٌاضٌات + الحاسبات –هـ ع س / المواداألساسٌة  -3

 باقً المواد  –هـ ع هـ / المواد الهندسٌة         

  الصف الثانً                                                                                العمارةقسم هندسة  – الكوفةجامعة  

                                                                            المنهج الدراسً           

 الوحدات 

 الفصل األول  الفصل الثانً 

 الرمز  المادة 

 نظري  عملً  نظري  عملً 

 201هـ ع هـ  التصمٌم المعماري   2  8  2  8  10

  202هـ ع هـ  معماري  وإظهاررسم   1  2  1  2  4

  203هـ ع هـ  الرسم الٌدوي   -  4  -  4  4

  204هـ ع هـ  IIتركٌب مبانً   1  3  1  3  4

  205هـ ع هـ  Iاإلنشاءات  2  -  2  -  4

  206هـ ع هـ  Iعراقٌة عمارةتارٌخ   2  -  -  -  2

2  -  -  -  2  
المنطق ومنهجٌة 

 التصمٌم
  207هـ ع هـ 

  208هـ ع س  IIالحاسبات   1  2  1  2  4

  209هـ ع س  IIاللغة االنكلٌزٌة   1  -  1  -  2

 210هـ ع هـ   IIعراقٌه تارٌخ عماره  - -  2 - 2

38  

19  10  19  12  

  المجموع

29 31    

 المالحظات :

 التدرٌب الصٌفً -1

 متمٌز ومتكامل) مخططات واجهات تفاصٌل ( وتقدمفً  لمبنى  دراسة مٌدانٌة توثٌقٌة–التصمٌم المعماري  –أ
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 الالحقة .   الدراسٌة بداٌة ألسنه   

  التصمٌم  إعمال والزٌتٌة لمناطق منتخبه من الدار الموثقة تقدم معكرافٌكٌة وباأللوان المابٌة  رسومات –الرسم الحر -ب
                                                                            المعماري

 تدرٌب مشترك   برنامج  عمل وممكن ستة أسابٌع   الصٌفً  مدة التدرٌب -مالحظة: 

 ساعة سنوٌاَ 1020                                          عدد الساعات الدراسٌة-2

 وحده 39                                                      عدد الوحدات    
 فصلٌة 3مواضٌع / سنه +  7                                                     عدد المواضٌع    
   %65                                                       نسبه العملً    
      II+ اللغة اإلنكلٌزٌة   IIالحاسبات  –هـ ع س / المواد األساسٌة -3

 باقً المواد  –هـ ع هـ / المواد الهندسٌة    

 الصف الثالث                                                             العمارةقسم هندسة  – الكوفةجامعة
                                                                         لمنهج الدراسًا

 الوحدات 

 الفصل األول  الفصل الثانً 

 الرمز  المادة 

 نظري  عملً  نظري  عملً 

 301هـ ع هـ  التصمٌم المعماري  2 10 2 10 14

  302هـ ع هـ  IIIتركٌب مبانً  1  3 1  3 4

  303هـ ع هـ  II اإلنشاءات  2 -  2 -  4

  304هـ ع هـ  أساسٌات التخطٌط  2  -  2  -  4

  305هـ ع هـ  IIIتارٌخ العمارة  2  -  2  -  4

  306هـ ع س  * خدمات صحٌة  2  -  -  -  2

  307هـ ع س  * خدمات تكٌٌف 2  - -  -  2

 308هـ ع س  IIIالحاسبات   1  2  1  2  4

 309هـ ع س  * الحفاظ أسالٌب  -  -  2  -  2

 310هـ ع س  IIIاللغة االنكلٌزٌة  1  - 1  - 2

 

   المجموع  15 13 13 13

40 

26 

  

 28  

 

   

 المالحظات : 

 التدرٌبالصٌفً  -1
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  شهادة عمل  ٌمارسالطالب ولمدة ستة أسابٌع عمال تصمٌماَ فً المإسسات التصمٌمٌة ) رسمٌه أو أهلٌة (وٌقدم الطالب
                                                                                                       بذلك

 ساعة سنوٌاَ 930                                           عدد الساعات الدراسٌة-2
 وحدة 44                                                        عدد الوحدات    
 مواضٌع فصلٌة 4مواضٌع / سنه +  6                                                     عدد المواضٌع    
 %  52,3                                                       نسبه العملً    
 + أسالٌب حفاظ  IIIالحاسبات  –خدمات إنارة  –خدمات تكٌٌف –خدمات صحٌة  –األساسٌة   هـ ع س / المواد-3

 باقً المواد –هـ ع هـ / المواد الهندسٌة  

 الصف الرابع                                                    العمارةهندسة قسم  – الكوفةجامعة  
                                                                  المنهج الدراسً         

 الوحدات 

 الفصل األول  الفصل الثانً 

 الرمز  المادة 

 نظري  عملً  نظري  عملً 

 401هـ ع هـ  التصمٌم المعماري  2  10 2  10 14

2  -  -  3 1  
تصمٌم الفضاءات 

 * الداخلٌة 
  402هـ ع هـ 

2  3  1  -  -  
تصمٌم الفضاءات 

 * الخارجٌة 
  403هـ ع هـ 

  404هـ ع هـ  * تقنٌات بناء متقدمة  2  -  -  -  2

  405هـ ع هـ  *  إسكانًتخطٌط   2  -  -  -  2

  406هـ ع هـ  * إسكان  -  -  2  -  2

  407هـ ع هـ  نظرٌات عمارة  2  -  2  -  4

  408هـ ع هـ   إسالمٌةعمارة عربٌة  2  -  2  -  4

  409هـ ع هـ  إنارة  2  -  -  -  2

  410هـ ع هـ  * صوتٌات العمارة  -  -  2  -  2

2 - 2 - - 
نظرٌات التصمٌم 

 * الحضري
 411هـ ع هـ 

 412س   ع  هـ * المساحة 2 - - - 2

 413هـ ع هـ  * التقنً اإلنشاء - - 2 - 2

 414هـ ع س  II IIاللغة االنكلٌزٌة  1  - 1  - 2

42 

13 15 12 15 

 المجموع

  

28 27   
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 المالحظات : 

 ضمنٌا فً مواد التصمٌم المختلفة ) تصمٌم معماري, تصمٌم داخلً , تصمٌم حدابق(  ٌدخل  المتقدم الحاسوب -1

   التدرٌب الصٌفً-1

 لمشروع األطروحة  العمارة إعداد التقارٌر النهابٌة برمجة الفضاءات-

 األطروحة  لمواقع مشارٌع مٌدانٌةدراسة   -

  الخاصة  المعلومات . لجمع  المعنٌة  مراجعة الدوابر-
                                                                        االطارٌح بمشارٌع

 ساعة سنوٌا 855                                           عدد الساعات الدراسٌة-2
 وحدة 42                                                      عدد الوحدات    
 مواضٌع فصلٌة 10مواضٌع / سنه +  3                                                     عدد المواضٌع    
 %  49,12                                                       نسبه العملً    
 المساحة  -هـ ع س / المواد األساسٌة -3

 باقً المواد  –هـ ع هـ / المواد الهندسٌة  

 الصف الخامس                                                                    العمارةهندسة  قسم – الكوفةجامعة 
                                                                                  المنهج الدراسً          

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    

 الوحدات 

 الفصل األول  الفصل الثانً 

 الرمز  المادة 

 نظري  عملً  نظري  عملً 

 501هـ ع هـ  عمارة ومناخ 2 -  -  - 2

  502هـ ع هـ  األطروحة   2  6  3  15  15

  503هـ ع هـ  مواصفات وتخمٌن   2  -  -  -  2

  504هـ ع هـ  ممارسة مهنٌة   -  -  2  -  2

2  -  -  -  2  
نظرٌات التصمٌم 

 المعماري 
  505هـ ع هـ 

  506هـ ع هـ  نظرٌات النقد المعماري   -  -  2  -  2

  507هـ ع هـ  عراقٌة معاصرة  عماره  2  -  -  -  2

  508هـ ع هـ  عمارة عربٌة معاصرة  -  -  2  -  2

  509هـ ع هـ  فلسفة العمارة   -  -  2  -  2

   المجموع 10 6 10 14 31
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24 16   

  

 

                                                                  المالحظات

 سنوٌا  ساعة 780                                           الدراسٌة عدد الساعات -1
 وحدة 36                                                      عدد الوحدات    
 مواضٌع فصلٌة 8مواضٌع / سنه +  1                                                    عدد المواضٌع    
 % 57,7                                                        نسبه العملً    
 جمٌع المواد هندسٌة التصنٌف ) هـ ع هـ ( -2
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 المنهاج الدراسً للعام تفاصٌل مفردات

 األولى( )السنة الدراسٌة

الصف                                              101رقم الرمز هـ ع هـ  يالتصمٌم المعمار
                                                                         األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف:
العمارة من  موتعرٌفه بمفهواساسٌة,  لكقاعدة عملدخول عالم العماره فكرٌا ومفاهٌمٌا وعملٌا  بتهٌبة الطال

النسانً ومحٌط البٌبة الحضرٌة والمقٌاس ا يوالفضاء المعمارخالل التعرف على مبادئ التصمٌم والتكوٌن والبعد الثالث 
  اٌضا على تنمٌهالحس الفنً  التعبٌر لدى الطالب عن تلك المفرداتوغٌرها. وٌركز الموضوع وتنمٌه لغةوغٌرها. 
الطبٌعٌة والعمرانٌةواحترامها   التركٌبً فضال عن تنمٌه اداراكهوتحسسه للبٌبة –ونمط التفكٌر التحلٌلً  لدٌه  والتكوٌنً

 واالخراجٌهلعناصرها ومكوناتها.   التكوٌنٌه والتشكٌلٌه التقلٌدٌه ودراسه العالقات دراك وتذوق البٌبة الحضرٌةابتداء من ا
                                                             صمٌم المعماريتال

 الصف األول                                                  األول:  الفصل الدراسً 

 عنوان الموضوع  التوصـــــٌف  التمارٌن التطبٌقٌة
تسلسل 

 األسبوع 

تمارٌن بقلم الرصاص 
باألدوات وبدونها , 

تغٌٌر كثافة الخطوط , 
درجة اسوداد القلم , 

أشكال الخطوط 
 واتجاهاتها ... ألخ. 

تدرٌب الطالب من خالل مجموعة 
مكثفة من التمارٌن على قٌم الخط 
المختلفة باستخدام قلم الرصاص . 

تطوٌر قدرته التعبٌرٌة للرسم 
 Free Handباألدوات وبدونها 

 للتوصل الى قٌم خطٌة متنوعة.

 قٌم الخط

Quality of Line 

 األول 

 الثانً 

تمارٌن تطبٌقٌة... 
استخدام تقنٌة األخراج 

بالكوالج لتسهٌـــل 
 توضٌح الفكرة. 

التعرٌف بالمبادئ األساسٌة 
 2للتصمٌم ثنابً األبعاد 

dimensional  ,مفهوم التكوٌن :
عناصره, مبادبه األساسٌة, أنواع 

 التكوٌنات .

 مبادئ التكوٌن

Composition                             

Fundamentals 

 الثانً 

 الثالث 

رسم مفصل مقٌٌس 
لجزء منتخب من احدى 

المبانً التً تمت 
 زٌارتها 

المرقد العلوي الشرٌف, مسجد 
الكوفة , مسجد السهلة,خان 

 .....  الشٌالن, 

 الرابع  لنجفزٌارة الى الشرٌان التارٌخً ل

محاضرة عن أسلوب رسم 
وتقٌٌس واجهات المبانً التارٌخٌة 

 وتطبٌقها موقعٌا .

تمارٌن العجلة اللونٌة 
واشتقاق األلوان 

 وتدرجاتها .

,   نظرٌة اللون ومبادبه األساسٌة
استخدام ألوان  –اشتقاق األلوان 

 Color inاللون فً التكوٌن  .Poster Cالبوستر 

Composition 

 الخامس 

تصمٌم تكوٌن مع ادخال 
 الثٌمات اللونٌة علٌه .

اللون فً التكوٌن : ادخال اللون 
 كمتغٌر جدٌد فً التكوٌن . 

 السادس 

مشروع حقٌقً ٌقوم  مشروع قصٌر ٌتم من خالله   السابع  التجرٌد والتكوٌن 
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 الصفاألول                                                                                        التصمٌم المعماري 

                                                 الفصل الدراسً الثانً: 

الطالب بتجرٌده الى 
عناصره األساسٌة ومن 

ثم بناء تكوٌن جدٌد 
باعادة تركٌب تلك 

 العناصر .

تطبٌق المفاهٌم التً تم التعرض 
 الٌها .

 الثامن 

التكوٌن السابق ٌتم 
تحوٌله الى البعد الثالث 

ودراسة العالقات 
التكوٌنٌة المتحققة فً 

 البعد الثالث .

لمتغٌر  Volumeادخال الحجم 
جدٌد فً التكوٌن , الفضاء 

 والكتلة وقٌمها التعبٌرٌة

 التكوٌن بالبعد الثالث

3D Composition 
 التاسع 

 Day Sketch   امتحان ......

رسم تقٌٌسً لجزء من  العاشر 
احدى الواجهات 

 التقلٌدٌة ..... 

 النجفزٌارة للدور التراثٌة ألحدى المواقع التقلٌدٌة فً 

 تقدٌم نهابً للتمرٌــــــــــــــن 
الحادي 

 عشر 

تقٌٌس ودراسة واقع 
الحال, دراسة عن 

الفضاء المنتخب 
 وأبعاده القٌاسٌة .

وٌمثل المفصل بٌن الحالة 
التجرٌدٌة والقٌم األخرى فً 

العمارة . التعرف على المفهوم 
وتطبٌقاته والتمٌٌز بٌن المقٌاس 

Scale  فً المبنى السكنً والمبنى
العام... التطبٌق من خالل دراسة 

واقعٌة ألحدى فضاءات السكن 
الداخلٌة , تطوٌر الفضاء مع 

التركٌز على دراسة المتطلبات 
فضابٌة والوظٌفٌة والتعبٌرٌة ال

, ادخال اللون والملمس   للفضاء
 ودراسة األثاث وغٌرها . 

 Human Scaleالمقٌاس االنسانً 

 2ٌتخلل المرحلة امتحان رقم 

Day  Sketch) ) 

 الثانً عشر 

 الثالث عشر  تطوٌر الفضاء 

ادخال اللون والملمس 
 على الفضاء 

 الرابع عشر 

تقدٌم ما قبل النهابً 
Pre final 

الخامس 
 عشر

   تسلسل األسبوع  عنوان الموضوع  التوصـــــٌف  التمارٌن التطبٌقٌة 

مودٌل داخلً , مخطط 
أرضً , مقاطع ترسم مرة 

بالرصاص وأخرى بالكوالج 
 باأللوان الحقٌقٌة . 

الدرس  Final  التقدٌم النهائـــــــــً لتمرٌن الفضاء الداخلً
1  

 األول 
 

الدرس  Day Sketch  (3امتحان رقـــــــــــــــــم )
2 

 

رسومات تقٌٌسٌة ألحدى 
المعالم المهمة التً تمت 

 زٌارتها .

 النجفسفرة علمٌة الى احدى المواقع التأرٌخٌة خارج مدٌنة 

   الثانً 
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دراسة الموقع ومحدداته, 
 دراسة عن المناطق التقلٌدٌة .

األساسٌة بعد أن تم دراسة المبادئ 
فً التصمٌم ٌتم التؤكٌد هنا على 

ضرورة تفاعل التصمٌم مع بٌبته 
المجاورة من خالل سلسلة من 

المحاضرات والزٌارات المٌدانٌة 
ألنسجة حضرٌة مختلفة وتطبٌق كل 
ذلك الحقا فً المشروع النهابً الذي 

ٌمثل خالصة كل ما تعرض له 
 الطالب فً المرحلة األولى .

 مراحل المشروع :

q    دراسة الموقع والمحٌط
والمإثراث البٌبٌة والسٌاقٌة المختلفة 

. 

q    دراسة الفعالٌة بؤسلوب معمق من
النواحً الوظٌفٌة والمتطلبات 

 التعبٌرٌة والرمزٌة 

q    دراسات الشكل المعماري
Form 

q    الفكرة التصمٌمٌة وكٌفٌة بلورتها
Concept 

q    التشكٌل وتطوٌر الفكرة
 ة التصمٌمٌ

q    التؤكٌد على المواد البنابٌة
 والنظام االنشابً .

العمارة ضمن سٌاقها 
 الحضري

دراسة لعالقة التصمٌم 
والمحٌط الخارجً 

 المجاور

 المشروع النهائً

تصمٌم مبنى صغٌر 
 ذو وظٌفة محددة

 ) تراثٌة فً الغالب ( 

الفعالٌات بسٌطة تمثل 
تجمٌع لعدد محدد من 

الفضاءات ذات 
مختلفة .التاكٌد وظابف 

على دراسة الموقع 
 والفضاءات الخارجٌة

   الثالث 

ً لنجفدراسة البٌت اال
التقلٌدي وعالقته بمحٌطه , 
التنظٌم الفضابً العالقات 

 الوظٌفٌة ....

دراسة وظٌفٌة للمشروع 
 المنتخب 

 الرابع 

 

 

 تكملة الدراسات المتنوعة 

تقدٌم نهابً للدراسات 
 ومناقشـة 

   الخامس 

تحلٌل الموقع والمتطلبات 
الوظٌفٌة.. والتهٌإ لوضع 

 الفكرة األولٌة .

   السادس 

   السابع  Concept  الفكرة األولٌة

 –تطوٌر الفكرة األولٌة 
 دراسة التشكٌل الكتلً 

   الثامن 

1   تقدٌم أولــً
st

 Prelim 

 المتطلبات :

 مودٌل كتلـً

 مخطط أرضً

 مقـطع

 كتلٌة واجهـة

   التاسع 

   العاشر  Day Sketch   امتحان ......

2تقدٌـــــــم مرحلة ثانٌة 
nd

 Prelim الحادي عشر  / نقد فردي وتطوٌر الفكرة   

   الثانً عشر  تطوٌـــــــر الفكرة التصمٌمٌة

   الثالث عشر  Pre Final  التقدٌــــــم ما قبل النهابـً

 الرابع عشر  Final    التقدٌـم النهائـــــً
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 الصف األول                                                             102الرسم المعماري هـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف:

الى بناء وتنمٌه    ٌعد الرسم المعمارٌاحد اهم وسابل التعبٌر عن أفكار المعماري التصمٌمٌة . ولذلك فان المادة تهدف
 Presentationا الظهار )      مهارات الطالب التعبٌرٌةباالضافه الى تدرٌبة على استخدام المواد والتقنٌات المختلفه فً

ً لمهارات الطالب من خالاللتسلسل الواضح للتمارٌن ابتداءاَ من التمارٌن الخاصه ( وٌركز الموضوع على البناء التدرٌج
( المتمثله بالمسـاقط االفقٌه  twoDimensional Drawingsووصوالَ الى الرسومات ذات البعدٌن )   بقٌم الخط

الدراسً الثانً ٌتم التعرٌف  ( .وفً النصف الثانً من الفصل Plans, Sections and Elevationsوالعمودٌة ) 
( وخاصه مبادئ رسم االكسونومترك  threeDimensional Drawingsبالمبادئ االساسٌه للرسومات ثالثٌه االبعاد )

تقنٌات   فٌتم فً المرحلة االولى التركٌز على  ( أما بالنسبه الى االظهار  Axonometric& Isometricواالٌزومترك ) 
بؤلوانالبوستر والمابٌة فضال عن تنمٌه مهارة   االظهار بقلم الرصاص والكوالج واالقالمالخشبٌة والتحبٌر ومبادئ االظهار

 النماذج المعمارٌه. عمل

(Architectural Model Making  ٌخضع الطالبخالل )الصٌفٌة الى تدرٌب على تطبٌق مفاهٌم الرسم  العطلة
لعملٌه التوثٌق التً  المرافقة  المتمٌزة وخاصه التراثٌة العمارةتدرٌبهعلى رسم المفردات والعناصر المعماري من خالل 

التصمٌم المعماري وبذلكٌتم التركٌز على مساله التداخل واالندماج بٌن موضوعً   ٌقوم بها لواجباتالمبانً فً موضوع
 التصمٌم والرسم المعماري.

  102هـ ع هـ   الرسمالمعماري

 الصفاألول                                                                     فصل الدراسٌاألول:ال

 الموضوع رقم األسبوع      

 تكوٌنات بالخطوط . – Quality of lineقٌم الخط  االسبوع االول

  Collageالكوالج  تكمله / االظهار بتقنٌه –تكوٌنات بالخطوط  االسبوع الثانً

 العمارةادخال الماء , االشجار , التبلٌط ..الخ فً الرسومات   تكوٌنات بالخطوط االسبوع الثالث

 االسبوع الرابع
 –تقٌٌس الواجهات ونقلها الى لوحه الرسم  –زٌارة مٌدانٌه الى مبانً تارٌخٌه 

 االظهار بالرصاص

 ط االلوان/ خ  Color circleمبادئ اللون / عجلة االلوان  االسبوع الخامس

  Tint & shade / Complementary Colorsااللوان المكمله وتدرجاتها ...  االسبوع السادس

  Composition in Color  التكوٌن بااللوان االسبوع السابع

 تكوٌن بااللوان ومثٌله بالرصاص ) االسود واالبٌض( والكوالج –التجرٌد والتكوٌن  االسبوع الثامن

 .  Architectural Model Makingعمل المودٌال ت المعمارٌه  االسبوع الناسع

 .  Top View & Elevations  رسم المساقط االفقٌة والواجهات االسبوع العاشر

 .  Sections  المقاطع المعمارٌه –تكمله رسم المساقط العمودٌه  االسبوع الحادي عشر

 . Floor Plansالمخططات االرضٌه  –رسم المساقط االفقٌة  االسبوع الثانً عشر
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 المساقط االفقٌة والعمودٌه بالرصاص والكوالج . االسبوع الثالث عشر

  Arch Model Making  العمارةالتركٌز على تقنٌات عمل المودٌالت  االسبوع الرابع عشر

 والمودٌل للمشروع التصمٌمً قٌد االنجاز .التركٌز على رسم المساقط المختلفه  االسبوع الخامس عشر

 الصف األول                                                                       102الرسم المعماري هـ ع هـ 

                                                                                     الفصل الدراسً الثانً:

 الموضوع  رقم األسبوع      

 تمرٌنات متنوعه –تقنٌة الرسم بقلم التحبٌر  االسبوع االول

 تكمله  –الرسم بالتحبٌر  االسبوع الثانً

  Day Sketch االسبوع الثالث

 االسبوع الرابع
رسومات موقعٌه لواقع الحال تحول الى رسومات مقٌسة  –زٌارات لمناطق تراثٌة 

 التحبٌر   من الواجهات / االظهار بقلمالجزاء او عناصر 

 بتقنٌه التحبٌر  رسم المخططات والمساقط المختلفه االسبوع الخامس

 تكمله ... –رسم المساقط بالحبر  االسبوع السادس

 الرسومات الثالثٌة االبعاد / محاضرة وتمارٌن عن االكسونومترك واالٌزومترك. االسبوع السابع

 االسبوع الثامن
/ المكعب والمتوازٌات  Composition in Isometricتكوٌن بسٌط باالٌزومترك 

 واالقبٌة واالقواس.

 Exterior Isometricاالٌزو مترك الخارجً  االسبوع الناسع

 اٌزومترك خارجً للمشروع النهابً مع اظهار كامل –أمتحان  االسبوع العاشر

 االفقٌة  الظل والظالل فً المساقط االسبوع الحادي عشر

 الظل والظالل فً الواجهات  االسبوع الثانً عشر

 امتحان عن الظل والظالل االسبوع الثالث عشر

 تقنٌات اخرى فً االظهار . االسبوع الرابع عشر

 المساقط المختلفه بتقنٌات االقالم الخشبٌة ...الخ االسبوع الخامس عشر

 
 ا لصف األول                                              103الرسم الٌدوي رقم الرمزهـ ع هـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف: 
ٌتعرفالطالب على اهم التقنٌات المستخدمه فً اساسٌات الرسم الحـروعملٌه التصمٌم مثألقالم الرصاص واقالم التحبٌر, 

 , االلوان المابٌة, الوانالبوستر, االلوان الزٌتٌه.واالقالم الخشبٌة الملونه

 . تنمٌه قدرة الطالب فً اصول اختٌار التشكٌل واللون المناسبواالحساس بها .1
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كه للنسب والحركه والظل اوس وادرمتمرٌن عٌن الطالب على ادراك التفاصٌل الدقٌقة فً الواقع المادٌالمل .2
 . والضوء واللون

 المفردات التً سوف ٌستخدمها فً الدروساالخرى مثل التصمٌم والرسم المعماريتمكٌن الطالب من استٌعاب  .3

. 

 -: ٌقدم الطالب الناجح الى المرحلة الثانٌة ما الٌزٌد عن عشرهاعمال فنٌه وخالل العطله الصٌفٌة تمثل .4

 توثٌق لبعض المبانً التراثٌة بؤقالم الرصاص اوالتحبٌر او االلوان الخشبٌة  

 والمحافظات .النجفثٌق لبعض النصب التذكارٌة فً تو         - أ

 رسوم منقوله لمبانً عراقٌة وعالمٌه .       - ب

 التاكٌد على ماٌلً    وٌتم  / مواد اضافٌة ٌسجلعلٌه الطالب حسب رغبته ولجمٌع الصفوف الدراسٌة الرسم االختٌاري

 الطالب .لمختلفه المواضٌع التً رسمها   الواجبات االضافٌة      .1

 نقل لوحات عالمٌه وعربٌة ومحلٌهبالتقنٌات المختلفه .      .2

 رسم بوسترات وكارتات لمناسبات مختلفه .      .3

 تدرٌب الطلبه الراغبون فً تعلم تقٌناتمادة الطٌن فً النحت والسٌرامٌك       .4

التً ٌصعب تنفٌذها بالمواد المتعارف علٌها )  اضافه مهارة فً استخدام مادة الجبس فٌتنفٌذ االشكال التصمٌمه      .5
 كالكارتونوالفلٌن ( 

  103الرسم الٌدوي هـ ع هـ 

 الموضوع  رقم األسبوع

 االسبوع االول

 HPالتعرٌف بمواد الرسم الٌدوي انو اعها وطرٌقه الرسم بها مع تمرٌن للٌد بقلم الكرافٌك 

 والمابلة , والمتعامدة .. الخ على رسم الخطوط المستقٌمة االفقٌه والشاقولٌه , 

 تمارٌن للٌد على استخدام الخطوط الدابرٌة والمتعرجه والمزاوجه بٌنهما  االسبوع الثانً

 االسبوع الثالث
مرحلة التخطٌط بقلم الكرافٌت وتمرٌن الطالب على رسم مكعبات بخطوط خارجٌه وبعده 

 اتجاهات 

 االسبوع الرابع
الهندسٌه الكروٌه االسطوانٌه , والهندسٌه االخرى مع تمارٌن لالشكال   مبادئ المنظور

 منفرده الشكال هندسٌه متعدده ومنظور فنً .

 التظلٌل باقالم الرصاص ) الكرافٌت ( باالعتماد على المناوره الضوبٌة االسبوع الخامس

 االسبوع السادس
هندسً معروف مع وتقرٌبها الى اقرب شكل  free formsتقرٌب وتجرٌد االشكال الحره 

 رسم منظور الشكال حره .

 ثالثه اشكال او اكثر مع خلفٌة تكوٌنه , امتحان للمرحلة السابقه  still lifeرسم منظور حً  االسبوع السابع

 تدرٌب حول استخدام الوان البوستر مع تمرٌن تدرج االلوان وشدتها  االسبوع الثامن

 االسبوع الناسع
رسم تكوٌن فً الوان البوستر مع استخدام اللون االبٌض واالسود مع تكوٌن اخر باستخدام 

 الوان البوستر والتركٌز على الضوء والظل 
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 الصف األول                                                                            األول:الفصل الدراسً 

 -مالحظة:

 تواكب االعمال الصٌفٌه اعمال بٌتٌهتكمٌلٌه . 

 امتحان نهاٌه الفصل االول. 

 ًامن خالله ٌقدم الطالب كافه اعماله الصٌفٌهوالبٌبه فً حقٌبة فنٌه وٌقٌم جهد الطالب الفصل . 

 واجب للعطله الربٌعٌه بما الٌزٌد عنثالثه اعمال. 

 الصف األول                                                                     103هـ ع هـ   الرسمالٌدوي

   الفصل الدراسً الثانً: 

                                                     

 الموضوع رقم األسبوع

 بنقطتٌن تالشً مع رسم مبنى قسم المساحه من مستوى االرض   منظور مبنى االسبوع االول

 منظور بنقطٌتن تالشً ) تكمله الرسم السابق ( االسبوع الثانً

 منظور داخلً بنقطتٌن تالشً مع امتحان وتقٌٌم المرحلة  االسبوع الثالث

 نقاط تالشً ) بناٌه رباسه الجامعه (   منظور االبنٌه العالٌه ذات ثالث االسبوع الرابع

 االسبوع الخامس

  مرحلة التخطٌطات السرٌعه / رسم تخطٌطٌن او اكثر سرٌعٌن مصغرٌن لمبنى مع
 والتاكٌد على   land scopeمحٌط االبنٌه   تمارٌن اخرى مع دراسه

 االتجاه نحو التجرٌد .1

 المختلفه بالتدرجات اللونٌهتمٌز المساحات  .2

 وجود توازن بٌن التدرجات الللونٌه .3

 فً تمٌز االشكال المختلفه  contract  اعتماد التقاٌر .4

 االسبوع العاشر

درس عن التقنٌات المستخدمه فً المواد ) الزجاج , الخشب , المعدن( رسم حً المواد 
 مختلفه 

 ) اقداح جرار دالت ..(

 ادي عشراالسبوع الح
منظور   بسٌط حول االشكال الثالثٌه االبعاد فً النظور رسم  دراسه المنظور مع تمرٌن

 اعماق الرسم .  هندسً حً ٌظهر

 االسبوع الثانً عشر

استخدام التقنٌات   دراسه منظور لمبنى بنقطه تالشً واحده ) اجزاء من واجهه مبنى ( مع
من خالله اعماق المنظور   واحد وٌظهرالمختلفه فً الرسم من خالل مصدر ضوبً 

 باستخدام الظالل.

 االسبوع الثالث عشر
درس حول تقنٌات رسم النباتات واالشجار ) رسم غصن نباتً ذو عدد قلٌل من االوراق ثم 

 رسم اشجار خارج المرسم .
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 االسبوع السادس

دراسة تقنٌات الرسم باقالم الحبر كٌفٌة التظلٌل خطوط   pen inkمرحلة القلم الحبر 
متاقطعه , مبعثره , تنقٌط . مع رسم عده اوراق اشجار مختلفه فً الشكل والحجم 

 والتظلٌل داخل الصف 

 االسبوع السابع

 انواع ( والتاكٌد على تمٌٌز االنواع : 3تخطٌط لعدة انواع من االشجار ) 

 Formبالهٌبة العامه        - أ

  Textureملمس االوراق     - ب

 استخدام التظلٌل لتجسٌم الهٌبة مع رسم حً باقالم التحبٌر  -ج

 رسم منظور لمبنى بنقطه تالشً واحده ونقطتٌن بقلم الحبر مع التظلٌل  االسبوع الثامن

 االسبوع الناسع
والتاكٌد على التخطٌط العام بتحدٌد النسب اوال ثم   portraitدراسه وجه االنسان 

 نسب جسم االنسان   الدخول الى التفاصٌل وتحدٌد المعالم بالسطوح ثم التظلٌل مع دراسة

 رسم حً هندسً  colored pencilالرسم بااللوان الخشبٌه   مرحلة االسبوع العاشر

 تكوٌن حً لفاكهه أو زهور ...الخ  رسم عدة انواع من االشجار مع رسم االسبوع الحادي عشر

 االسبوع الثانً عشر
الخشبٌة مع تقٌٌم   أو نقطتً تالشً باستخدام االلوان  رسم منظور ذا نقاط تالشً واحده

 للمرحله .

 االسبوع الثالث عشر
 * امتحان نهاٌه الفصل الثانً     

 للطالب .  * تقدٌم كافه ماتم رسمه فً الحقٌبة الفنٌة   

 الصف األول                                           104مبادئ الفن والعمارة رقم الرمز هـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف:

لفضاء والكتلة تهدف المادة إلى تنمٌة قابلٌات التحلٌل والنقد من خالألرساء المبادئ الالزمة وتعزٌز ودراسة مفاهٌم ا
والشكل من جوانبمتعددة , والطالع على أهم الطروحات النقدٌة التً تناولت العمارة كونها نتاج هجٌنمن علم وفن وتعمٌق 

 أحساس الطالب فً مدخل حٌاته الدراسٌة بعناصر التصمٌم من خطوأتجاه ولون وملمس ........ الخ.

الفنٌة فٌالقرنٌن التاسع عشر والعشرٌن وربطها مع العمارة بحٌث ٌتضح كما تهدف المادة إلى الشرح التفصٌلً للتوجهات 
تؤثٌر كل من هذه الحركاتالفنٌة على العمارة وبالعكس بدأ من التوجه الكالسٌكً عند الٌونان والرومانٌةوأنتهاءاً بتوجه 

ة عدٌدة منها الرومانسٌة واألنطباعٌة الحداثة الجدٌدة فً تسعٌنات القرن الماضً وبداٌة األلفٌة الثانٌةمروراً بحركات فنٌ
 والوحشٌة والتكعٌبٌةوالتعبٌرٌة وإال أدابٌة والسرٌالٌة والتفوقٌة والبنابٌة والروسٌة والدي ستٌل.

 الصف األول                                        104مبادئ الفن والعمارة رقم الرمز هـ ع هـ 

  الفصل الدراسً األول:

                                                      

 المـــوضوع رقم األسبوع

 األسبوع األول
النظرة إلى العمارة فً ضوء التنوع الفكري لنقادها ومنهم : لوٌس كان بٌتر كولن 

 الفاراكتو , برودبنت , زٌفً , سارنٌن , راسكن ... الخ
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 األسبوع الثانً
طروحات فتروفٌوس والبرتً والسوب ....... سمات المعماري ومعارفه فً ضوء 

 الخ

 هدف العمارة باألستعانة بطروحات لوٌس كان , كٌرٌون , انتونٌادس ..... الخ األسبوع الثالث

 مبادئ التصمٌم : التطابق والتشابه واألختالف التوازن والتناسب والوحدة والتجانس . األسبوع الرابع

 الخط واألتجاه والشكل والحجم والملمس والقٌمة الضوبٌة واللون . عناصر التصمٌم : األسبوع الخامس

 الشكل )انواع األشكال , طرق انتاج األشكال( الفضاء )أنواع الفضاءات( األسبوع السادس

 )فً النظرٌة والتطبٌق( العمارةشرح أولً لألتجاهات  األسبوع السابع

 األتجاه التعبٌري فً العمارةاألتجاه العضوي فً العمارة ,  األسبوع الثامن

 تكملة –األتجاه العضوي فً العمارة , األتجاه التعبٌري فً العمارة  األسبوع التاسع

    شرح عام للتوجهات الفنٌة فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن وربطها مع العمارة . األسبوع العاشر

 الصف األول                                                            104مبادئ الفن والعمارة رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                        الفصل الدراسً الثانً:

 المـــوضوع رقم األسبوع

 عشر .األتجاه الكالسٌكً عند الٌونان والرومان , وعصر النهضة والقرن السابع  األسبوع األول

 األسبوع الثانً
األتجاه الواقعً فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر واألنطباعٌة فً الربع األخٌر من 

 الفنان األنطباعً سٌزان األنطباعٌة الجدٌدة . –القرن التاسع عشر 

 الوحشٌة فً الفن , التعكٌبٌة فً الفن بٌكاسو . األسبوع الثالث

 كاندنسكً المستقبلٌة فً الفن . –فً الفن التعبٌرٌة  األسبوع الرابع

 سلفادور دالً , الفن التجرٌدي _موندرٌان . –األدابٌة السرٌالٌة  األسبوع الخامس

 مالفج البنابٌة الروسٌة . حركة الدي ستٌل . –التفوقٌة  األسبوع السادس

 . العمارةشرح عام لعالقة التوجهات الفنٌة ب األسبوع السابع

 الثامناألسبوع 
غاوودي . التعبٌرٌة والعمارة :  –الرومانسٌة والعمارة : حركة الفن الحدٌث اآلرنوفو 

 توجهات الحركة التعبٌرٌة فً العمارة والتعبٌرٌة الجدٌدة 

 المستقبلٌة والعمارة . المستقبلٌة والتعبٌرٌة فً العمارة )نقاط األرتباط واألنفصال بٌنهما( األسبوع التاسع

 الدي ستٌل والعمارة .الباهوهاوس . لعاشراألسبوع ا

األسبوع الحادي 
 عشر

األسلوب العالمً أساطٌن العمارة : فرانك لوٌد راٌت , لٌكور بوزٌه , مٌس فان درو ....... 
 الخ 

 األسبوع الثانً عشر
تداعٌات التوجهات الفنٌة فً عمارة الحداثة المتؤخرة , وما بعد الحداثة والحداثة الجدٌدة 

 )الطً والتفكٌك( .

 الصفاألول                                           105( رقم الرمز هـ ع هـ   Iتركٌب مبانً)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف: 

مواد البناء المختلفه ( الى تعرٌف طلبه المرحلةاالولى فً قسم الهندسه المعمارٌه على 1–تهدف ماده )تركٌب مبانً
المرتبطة بها )ربط وتركٌب المواد مع   المستعمله محلٌاوعالمٌا مع التركٌز على مواد البناء المحلٌه واعمال البناء

 بعضها(وٌتسسلسل المنهج من خالل فصلٌن دراسٌن وكما ٌؤتً:

 105( هـ ع هـ  I تركٌبمبانً) 

 الصف األول                                                                  الفصاللدراسً االول:

 الموضوع رقم األسبوع

 االسبوع االول
و   تعرٌف مواد البناء المحلٌه والعالمٌه / تحدٌد العوامل المإثرة على نوعٌه المواد

 طرٌقه انتخابها 

 مفاهٌم انشابٌة / الجدران والدعامات والقواطع / االسس / االرضٌات / السقوف  االسبوع الثانً

 5+4االسبوع الثالث+ 
البناء /   فً عملٌات  الطابوق  البناء باستعمال الطابوق / انواع الطابوق / استعماالت

 بالطابوق والدرز   الربط فً عملٌه البناء

 7االسبوع السادس + 
اره / تصنٌف الحجارة / انواع الجدران الحجرٌة / المفاصل فً البناء باستعمال الحج

 الكتل الحجرٌه   ربط

 البناء بالكتل الخرسانٌه  9االسبوع الثامن + 

 االسبوع العاشر
البنابٌة فً الجدران /   المواد الرابطه بانواعها المستعمله فً ربط الكتل والوحدات

 تعرٌفها / ممٌزاتها / انواعها 

 ٌتخلل الدراسة زٌارات استطالعٌةلمواقع عمل واختبارات سرٌعة.: مالحظة

  105تركٌبمبانً هـ ع هـ 

 الصف األول                                                                الفصاللدراسً الثانً:

 الموضوع  رقم األسبوع

 االسبوع االول
االنشابٌة / تصنٌف الخشب / عٌوبه / الجدران الخشب / استعماالته فً البناء / خواصه 

 الحامله ) التؤطٌر ( بالخشب.

 الهٌكلٌه   والفوالذ / استعماالتها فً البناء / خواصها االنشابٌة / االنظمة  مادة الحدٌد االسبوع الثانً

 5+4االسبوع الثالث +
الخارجٌه و الداخلٌه / مواد واعمال االنهاء / المواد المستعمله واعمال االنهاء للجدران 
 المواد المستعملة و اعمال انهاء االرضٌات الخارجٌه والداخلٌه .

 االسبوع السادس

المواد المانعه للرطوبه / تعرٌف انواع المواد المانعه للرطوبه واهم ممٌزاتها / كٌفٌة 
الحفاظ على االبنٌه من تسرب الرطوبه من االرض من خالل االسس و االرضٌات ومن 

 ل الجدران ومن خالل السقوف .خال

 طرق انتقال الحرارة / ومعالجات العزل الحراري فً االبنٌه / مقاومه الحرٌق  8االسبوع السابع + 

العملٌه البنابٌة /انواع   / دور مواد البناء فً اجمالً  المبادئ العامه لتقنٌات البناء 10االسبوع التاسع + 
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 االنشابٌة .  االنظمه

 .ٌتخلاللفصل الدراسً زٌارات موقعٌه واختباراتمالحظة:

 الصف األول                                               106الرٌاضٌات رقم الرمز هـ ع س  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف:

مع اضافه بعض التطبٌقات  الهندسةلب فً كلٌه هو اعطاء الطالب فكره عامه عن مادة الرٌاضٌات كمبادبؤساسٌه لطا
 .ةالمتقدم هفً مراحل الهندسةالمعمارٌةبطال منهاالهندسه والتً ٌستفاد 

 الصفاألول                                                 106الرٌاضٌاترقم الرمز هـ ع س 

    الفصاللدراسً االول:

                                                     

 الموضوع  رقم األسبوع

 مقدمه عامه عن نظام االعداد والمترجمات والقٌمه المطلقه / الجزء األول األسبوع االول

 مقدمه عامه عن نظام االعداد والمترجمات والقٌمه المطلقه / الجزء الثانً  األسبوع الثانً

 الداله تعرٌفها اٌجاد المجال والمدى  الثالثاألسبوع 

 الدوال ومجالها ومداها  الدوال المثلثٌه ومعكوساتها ورسم هذه األسبوع الرابع

 الدوال ومجالها ومداها  الدوال المثلثٌه ومعكوساتها ورسم هذه األسبوع الخامس

 األسبوع السادس
ه ومعكوساتها وتطبٌقات المشتقه مثل اٌحاد المشتقه وتطبٌقاتها ) الدوال االعتٌادٌه والمثلثٌ

 القٌمه التعرٌبٌه وتطبٌقات النهاٌه العظمى والصغرى (

 األسبوع السابع
المشتقه وتطبٌقاتها ) الدوال االعتٌادٌه والمثلثٌه ومعكوساتها وتطبٌقات المشتقه مثل اٌحاد 

 تكمله  –القٌمه التعرٌبٌه وتطبٌقات النهاٌه العظمى والصغرى( 

 األسبوع الثامن
المشتقه وتطبٌقاتها ) الدوال االعتٌادٌه والمثلثٌه ومعكوساتها وتطبٌقات المشتقه مثل اٌحاد 

 تكمله –القٌمه التعرٌبٌه وتطبٌقات النهاٌه العظمى والصغرى( 

 األسبوع التاسع
اٌحاد  المشتقه وتطبٌقاتها ) الدوال االعتٌادٌه والمثلثٌه ومعكوساتها وتطبٌقات المشتقه مثل

 تكمله –القٌمه التعرٌبٌه وتطبٌقات النهاٌه العظمى والصغرى( 

 األسبوع العاشر
المشتقه وتطبٌقاتها ) الدوال االعتٌادٌه والمثلثٌه ومعكوساتها وتطبٌقات المشتقه مثل اٌحاد 

 تكمله –القٌمه التعرٌبٌه وتطبٌقات النهاٌه العظمى والصغرى( 

 صٌلً للدوال الرسم التف األسبوع الحادي عشر

 الرسم التفصٌلً للدوال األسبوع الثانً عشر

 قاعدة لوبٌتال الٌجاد الغاٌات     األسبوع الثالث عشر

 المجــــــددات     االسبوع الرابع عشر

 الصف األول                                                                      106الرٌاضٌات رقم الرمز هـ ع س 



21 

 

 الفصاللدراسً الثانً: 

                                                                                 

 الموضوع  رقم األسبوع

 بالنسبه للقطوع (   القطوع المخروطٌه ) أنواعها المختلفه وتدوٌن المحاور األسبوع االول

 تكملة –بالنسبه للقطوع(   القطوع المخروطٌه ) أنواعها المختلفه وتدوٌن المحاور األسبوع الثانً

 عامه عن التكامالت للدوال التقلٌدٌه   التكامل مقدمه األسبوع الثالث

 عامه عن التكامالت للدوال التقلٌدٌه  مقدمهالتكامل  األسبوع الرابع

 التكامل المحدد األسبوع الخامس

 التكامل المحدد األسبوع السادس

 األسبوع السابع
رسومها   exponentialالطبٌعً وداله   الدوال المتعالٌه ) للوغارٌتمات وداله اللوغارتٌم

 وأشتقاقها وتكاملها (

 األسبوع الثامن
رسومها   exponentialالطبٌعً وداله   الدوال المتعالٌه ) للوغارٌتمات وداله اللوغارتٌم

 تكملة –وأشتقاقها وتكاملها( 

 األسبوع التاسع
رسومها   exponentialالطبٌعً وداله   الدوال المتعالٌه ) للوغارٌتمات وداله اللوغارتٌم

 تكملة –وأشتقاقها وتكاملها( 

 األسبوع العاشر
وطول   بٌقات التكامل ) المسافات وحجوم المساحات التً ٌتم تدوٌرها حول محور معٌنتط

 الد ورانٌه (   قوس المنحنٌات والمساحه السطٌحه

 األسبوع الحادي عشر
وطول   تطبٌقات التكامل ) المسافات وحجوم المساحات التً ٌتم تدوٌرها حول محور معٌن

 تكملة –د ورانٌه( ال  قوس المنحنٌات والمساحه السطٌحه

 طرق التكامل ) طرٌقه بالتجزبه والتكامل بالنسب المثلثٌه والتكامل بتجزبه الكسور (  األسبوع الثانً عشر

 طرق التكامل ) طرٌقه بالتجزبه والتكامل بالنسب المثلثٌه والتكامل بتجزبه الكسور (    األسبوع الثالث عشر

 طرٌقه بالتجزبه والتكامل بالنسب المثلثٌه والتكامل بتجزبه الكسور ( طرق التكامل )    االسبوع الرابع عشر

 مالحظة:

 ٌتخلل الفصل امتحانات واختبارات سرٌعة  

     الصف األول                                                                   107هـ ع هـ  - I –برمجهالحاسبات 

 الفصل الدراسً األول:

                                                         

 الموضوع  رقم األسبوع

 تعرٌف بالحاسبه , ومكوناتها وطرٌقة عملها  األسبوع االول

وأوامره الداخلٌه  MSDOSتعرٌف الملف وانواعه وتسمٌه وشرح عن نظام التشغٌل  3 - 2األسبوع 
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 والخارجٌه

 األسبوع الرابع
Introduction to Windos, Desktop. Using the mouse, My computer, 

closing any open Window, temporary closes. 

 األسبوع الخامس
Zooming any Window, creating new folder, select, find folder or 

file copying from any folder to another. 

 األسبوع السادس
How to start any program , print program, shut down , Formatting 

floppy disk, Scandisk , Arranging icon, Run, Help  

 األسبوع السابع

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).  

 األسبوع الثامن

VIEW  (Tools bars, Heard and Footer ,Zoom ) INSERT ( page 

numbers, Symbol , Footnote , Picture , Textbox , Object ) . 

FORMAT (Font Paragraph, Bullets and numbering, Borders and 

shading. columns). 

 األسبوع التاسع

Tools (spelling and Grammar, Language). 

TAABLE (Insert Table, Insert Rows, Delete cells, Split cells, Select 

Row, Select column). 

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

 األسبوع الحادي عشر

MICROSOFT EXCEL : HOW  TOSTART Excel program , Menu Bar 

Tool  

Bar Formula Bar , Worksheet , cell , Cell, Creating new Workbooks , 

open  

Existing Workbooks. 

 األسبوع الثانً عشر
Clearing Cell, Saving your work, Closing Workbooks, Zoom, Drag. 

And Drop, Inset cells, Delete Cell, Find, Replace, Auto sum. 

 األسبوع الثالث عشر
Enter a formula manually, Formatting work sheet, Auto format, 

print, print preview. 

 CHARTS األسبوع الرابع عشر

                   Examination االسبوع الخامس عشر

 الصف األول                                                                107هـ ع هـ  Iبرمجةالحاسبات

    الفصاللدراسً الثانً:
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 الموضوع رقم األسبوع

 األسبوع االول

 ماهو وكٌفٌة الدخول الٌه .  Power pointنظام العرض 

FILE : New , open, Close Save , Save as , page , Setup ,Print , Exit  

 األسبوع الثانً

EDIT: Undo Repeat, Cut, Copy, Paste, Select All Clear, Duplicate, 

Delete slide, find, Replace. 

New : slide , slide show , Tools, Header and Footer, zoom  

 األسبوع الثالث

INSERT : new slide, Slide number , Date and Time , Slide from file 

,picture , and Text box .Movies and Sounds, Chart, , Object ,Tools: 

Spilling .  

 األسبوع الرابع

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.  

 األسبوع الخامس
ثم خصوصٌه  spread sheetمحاضره تعرٌفٌة لما هٌه برامج الورقه المطلوبه 

 Excelبرامج 

 واستدعابها  المعلوماتشرح امكانٌات الدخول والخروج وخزن  األسبوع السادس

 نقل (  –نسخ  –شرح امكانٌات تحرٌر المعلومات ) حذف  األسبوع السابع

 اوامر االظهار وملحقاتها  األسبوع الثامن

 وتحوٌر المعلومات   اوامر االدخال األسبوع التاسع

 Formatامكانٌات  األسبوع العاشر

 Toolsاوامر االدوات  األسبوع الحادي عشر

 Internet 13األسبوع الثانً عشر+ 

 الصف األول                                                                108اللغةالعربٌة رقم الرمز هـ ع ن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف: 

اللغوٌه للطلبه وتمكٌنهم من التعبٌر عن أفكارهم ومشارٌعهم  والكفاءةأن الهدف من تدرٌس مادة اللغه العربٌه فً هذا القسم 
الطرق . فاللغة هً أداةاالٌصال االولى بٌن  بؤبسطخالٌه من الغلط واللون العامً واالعجمً  واضحةبلغه عرٌبةفصٌحه 

تعامله معهموٌتمكن من   أفراد المجتمع , ومتى تمكن االنسان من لغته استطاع الوصول الىؤذهان االخرٌن بحٌث ٌسهل
 تحقٌق هدفه فً العمل.
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وان ذلك ٌإدي الى تحقٌق التوازن المفترض فً ثقافه الطلبهفهو ٌضمن نوعاَ من التعادل بٌن مناهج الماده العلمٌه ووسٌله 
جه بعض قواعد اللغه العربٌه , وقواعد االمالء , ومعال اٌصالها او التعبٌرعنها وتتضمن هذ المحاضرات تدرٌس ماٌاتً :

 االغالط اللغوٌهالشابعه , فضال عن دراسه بعض النصوص االدبٌه والقرانٌه.

  -المصادرالمهمه فً دراسه اللغه العربٌة : 

 , تحقٌق محً الدٌن عبد الحمٌد. 1985شرح ابن عقٌل على الفٌه ابن مالك .بٌروت دار الكتب العامه         -

 ,تالٌف مصطفى الغالٌٌنً.  1987. 1984ار الكتب العلمٌه جامع الدروس العربٌة . بٌروت د        -

 , تالٌف الدكتور عالءالدٌن الخفاجً  النجفمحاضرات فً الغه العربٌه . جامعه         -

, تؤلٌف عبد القادر حسٌن أمٌن .  1981 النجفأللغه العربٌة لغٌر أقسام االختصاص .موإسه دار الكتب         -
 .ديوالدكتور رشٌد العبٌ

 الصف األول                                                             108اللغة العربٌة رقم الرمز هـ ع ن 

                                                       الفصل الدراسً األول:

 الموضوع  رقم األسبوع

 قواعد اللغه العربٌه : الكالم وما ٌتالف منه : االسم , والفعل والحرف  األسبوع االول

 قواعد : الفعل واقسامه , عالماته , الفعل الماضً  األسبوع الثانً

 قواعد فعل االمر , الحرف وما ٌتمٌز به  األسبوع الثالث

 قواعد : االعراب والبناء , وعالماته االعراب , والمثنى والملحق به  األسبوع الرابع

 ادب , ونص شعري , ودراسه وتحلٌل  األسبوع الخامس

 قواعد : جمع المذكر السالم / والملحق به  األسبوع السادس

 قواعد : الملحقه باالسماء السته  األسبوع السابع

 قواعد : المبتدأ والخبر , انواع المبتدأ واحكامه  األسبوع الثامن

 قواعد : الخبر , تعرٌفه وانواعه  األسبوع التاسع

 امالء : قواعد كتابه الهمزة  األسبوع العاشر

 ادب : نص نثري . دراسه وتحلٌل  األسبوع الحادي عشر

 قواعد : اغالط لغوٌه شابعه  األسبوع الثانً عشر

 امالء : قواعد كتابه االلف فً نهاٌه الكلمة  األسبوع الثالث عشر

 محاضرة عامه ومناقشات  األسبوع الرابع عشر

 امتحان  األسبوع الخامس عشر

 الصف األول                                                                   108رقم الرمز هـ ع ن   –اللغة العربٌة 

                                                                      الفصل الدراسً الثانً:
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 الموضوع  رقم األسبوع

 , الفاعل وناببه  الجملةالفعلٌةقواعد  األسبوع االول

 قواعد المفاعٌل بانواعها , والحال انواعه وشروطة  األسبوع الثانً

 امالء : الضاء والظاء , السٌن وسوف  األسبوع الثالث

 محاضره عامه ومناقشات  األسبوع الرابع

 قواعد : كان اخواتها  األسبوع الخامس

 امتحان دوري  األسبوع السادس

 نصوص ادبٌه : نص شعري ونص نثري  األسبوع السابع

 قواعد ان واخواتها , االفعال الخمسه  األسبوع الثامن

 نصوص قرانٌه ودروس فً التربٌه االسالمٌه , التفسٌر واالعجاز البالغً  األسبوع التاسع

 قواعد : النعت  األسبوع العاشر

 امتحان فصلً عام  األسبوع الحادي عشر

 الصف األول                                                       109( رقم الرمز هـ ع س Iاللغةاإلنكلٌزٌة ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف: 

تهدف المادة ) بجزبٌها األول والثانً ( الى تطوٌر قابلٌةالطالب فً التعامل مع اللغة فً مجاالت النطق والمحاورة 
عة كبٌرة منالمبادئ فً قواعد ومبادئ الكتابة . حٌث انالطالب كان قد تلقى فً دراسته السابقة فً المرحلة الثانوٌة مجمو

اللغة االنكلٌزٌة واصول التلفظ والقراءة ولكن لم تسنح له الفرصةالكافٌة لتطوٌر مهاراته االخرى فً اللغة والتً الٌمكن 
 اغناإها اال من خالاللممارسة والتدرٌب.

التعامل معها وقوانٌن التهجإ  ولذلك ٌتم التركٌز على القراءة بصوت مرتفع والتدرٌب علىالمصطلحات الجدٌدة وكٌفٌة
واالمالء باللغة االنكلٌزٌةوأصول الكتابة من خالل كتابة بعض المقاطع القصٌرة . وفً محاولة لتقرٌب الموضوع 

للطالب فٌتم التركٌز على قراءة وكتابة المواضٌع ذات الطابعالمعماري وتدرٌب الطالب على التعامل  العمارةمنالدراسة 
فً محاولة البعاده عن الخطؤ الشابع  العمارةبشكل صحٌح والتعرفعلٌها لدى قراءته النصوص  مارةالعمع المصطلحات 

 فً الترجمةالمباشرة التً تفقد النصوص قٌمتها األدبٌة والفكرٌة والمفاهٌمٌة.

 ٌتم اعتمادأجزاء من كتابٌن أساسٌٌن فً تدرٌس المادة للمرحلة األولى وهما:  

 English around the World – Book three – Part three (Chapters 7, 8, 9, 10 &11) By; 

Camille Tebsherany 

 Sequence – A Course in basic writing – (Chapters2, 4, 6, 8) By; Rory D. Stephens 
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 الصف األول                                                  109رقم الرمز هـ ع س  ––I  اللغة اإلنكلٌزٌة 

                                                        الفصل الدراسً األول:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 تعرٌف بالموضوع : مراجعة لمبادئ سابقة  األسبوع األول 

 .Part of speech: nouns, pronouns, articals, verbs األسبوع الثانً 

  .Part of speech (continued): adjectives, adverbs, propositions األسبوع الثالث 

 األسبوع الرابع 

Verb to be: uses, forms. 

Tenes: simple present tenes, simple present. Continous tenes 

 األسبوع الخامس 
Tenes (continued): simple past tenes, past continuous tenes, 

simple future, and future continuous tenes. 

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

sentence Simple sentence. 

 .Wh-questions; Relative: defining and non-defining clauses األسبوع السابع 

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

complex sentence. 

 .The sound of English: consonants and vowels األسبوع التاسع 

 The sounds of English: consonants and vowels (continued) األسبوع العاشر 

 Spelling:the rules of spelling األسبوع الحادي عشر 

 Spelling:the rules of spelling (continued) شر األسبوع الثانً ع

 الفصلً االمتحان األسبوع الثالث عشر 

 Conversation األسبوع الرابع عشر 

 مراجعـــة األسبوع الخامس عشر

 الصف األول                                                           109هـ ع س –I    اللغة اإلنكلٌزٌة

     الفصل الدراسً الثانً:

                                                               

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 .Modal auxiliaries: shall, will ….. etc األسبوع األول 

 .Countable and uncountable nouns األسبوع الثانً 
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 Frequently confused words األسبوع الثالث 

 Negation األسبوع الرابع 

 Exclamation األسبوع الخامس 

  Punctuation and capitalization األسبوع السادس

 Writing short passages األسبوع السابع 

 Vocabulary: Engineering and architectural terms األسبوع الثامن 

 Working with vocabulary (continued) األسبوع التاسع 

 Reading and discussing architectural passages األسبوع العاشر 

 Reading and discussing architectural passages (continued) األسبوع الحادي عشر 

 Reading and discussing architectural passages (continued) األسبوع الثانً عشر 

 األمتحان الفصلً األسبوع الثالث عشر 

 مراجعـــــــة األسبوع الرابع عشر 

 مراجعـــــــة  األسبوع الخامس عشر

الصف                              110حقوق اإلنسانوالدٌمقراطٌه رقم الرمز هـ ع س 
                                                االول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف :

االنسان وتطورها فً بالدوادي الرافدٌن اولى بشابر   ٌغطى القسم االول من هذه المادة الجذورالتارٌخٌة لحقوق  
وصوال الى حقوق علٌها فً بالد النهرٌن   تم العثور  الى مجموعة القوانٌنالتً  مع االشارة الحضارة فً التارٌخ

االنسانفً العصر االسالمً حٌث عولج هذا الموضوع بشكل تجاوز كل القوانٌن الوضعٌة فً اعطاءاالنسان حقه وتكرٌمة 
مإشرا"   الصحابة  واقوال الشرٌفة  النبوٌة  وفً مجال العدل واالحسان جاعلٌن كتاب هللا تعالى القرانالكرٌم والسنه

واصبحت   الكرامات وهدر  والطغٌان وسوء االدارة والتعسف  الظلم  االنسان ومقاومةاساسٌا َ الى الدعوة فً حقوق
  االنسان  الشرٌعه االسالمٌةفً مقدمة معاٌٌر حقوق االنسان ونصرة المظلوم واعانه المحتاج. وتتطرقالمادة الى حقوق

  االمرٌكٌة والثورةالفرنسٌة والثورة  الثورةك شرعت فٌها  والدساتٌر التً  بالثورات  مروراَ  العالمً عنها  منذ االعالن
لحقوق االنسان ) االتفاقات االوربٌة , المٌثاق العربً لحقوق االنسان ,  الحدٌثة  الدولٌة  الروسٌة وصوال الىاالتفاقات

 هٌبةاالمم المتحدة ( وتتطرق المادة فً مفهوم الحرٌات العامة وتصنٌفها كالحرٌاتاالساسٌة والحرٌات الفردٌة
والمفهوم   الراسمالً المفهوم العمل وصوال الى   وحسن والصحافة  وحرٌة التجمع  واالجتماعٌة واالقتصادٌة

                                                     .  التملك والتطور التارٌخً لمفهومالمساواة  االشتراكٌلحق

 الصف األول                          110رقم الرمز هـ ع س  والدٌمقراطٌةحقوق اإلنسان

                                                          :الفصل الدراسٌاألول

 رقم األسبوع  الموضوع 

الجزء التارٌخً لحقوق اإلنسان فً العصور القدٌمة والوسٌطة وحقوق 
  العالمً لحقوق  وصوال إلى اإلعالن  العصر اإلسالمً  اإلنسان فً

  4+3+2األسبوع األول + 
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 اإلنسان 

  والقرارات والدساتٌر  وإعالناتها  التشرٌعات  حقوق اإلنسان فً
 الرقمٌة   واالتفاقات  لحقوق اإلنسان  والدولً  اإلقلٌمً  واالعتراف

ولغاٌة    األسبوع الخامس +
 األسبوع الرابع عشر 

  

 مالحظة : 

 سرٌعة   شهرٌة واختبارات  ٌتخلل الفصل امتحانات 

 الصف األول                                                             :الفصل الدراسٌالثانً

 رقم األسبوع  الموضوع  

والفردٌة   العامة وتصنٌف الحرٌات) األساسٌة  النظرٌة العامة للحرٌات
 والتملك (.   وحرٌة الصحافة  واالجتماعٌة  واالقتصادٌة

  5+4+3+2األسبوع األول +

  التملك , التطور التارٌخً  لحق  والمفهوم االشتراكً  الرأسمالً  المفهوم
 الكبرى فً الحرٌة.   استعراض المحاور ذات القٌم  مع  المساواة  لمفهوم

ولغاٌة األسبوع   األسبوع السادس +
 الرابع عشر 

 سرٌعة . واختبارات  شهرٌة  الفصل امتحانات ٌتخللمالحظة: 

 نهاج الدراسً للعامتفاصٌل مفرداتالم

2013-2014 

 )السنةالدراسٌة الثانٌة(

 الصف الثانً                                                  201التصمٌم المعماري رقم الرمز هـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف:

رحلة انتقالٌهمهمه تنقل الطالب من مرحلة اعداد تصامٌم ذات طبٌعه تعرٌفٌه م المعمارٌةفً الدراسة  الثانٌةتمثل السنه 
تجرٌدٌه ) والمتمثله فٌالصف االول ( الى مرحلة اكثر شمولٌه فً تعرٌفها لماهٌه العماره كونها ) منفعهومتانه وجمال (. 

 السٌاق والمشهد الحضري.  مع التشدٌد عل مفهوم الخصوصٌة المحلٌه والتكامل مع

 الصف الثانً                                                                          لفصل الدراسً االول :ا

 الموضوع  رقم األسبوع 

األسبوع االول 
 والثانً

  , الهدف منه استرجاع المعلومات التً تعرض لها الطالب فً  مشروع تمهٌدي بسٌط
التجرٌدٌه الى مرحلة   المرحلة االولى وخلق حالة احماء ذهنً لنقل الطالب من المرحلة

تتسم بالواقعٌة والوظٌفٌه . ٌتم خالل هذه الفترة مناقشه الواجب الصٌفً المطلوب من الطلبه 
 وتقٌمٌة. 

األسبوع الثالث 
ولغاٌة األسبوع 

 الرابع عشر

التصمٌمٌة لالبنٌه   دار سكن , الهدف من التعرف على المبادئ  مشروع تصمٌم
 المتخصصه ..

  التعرف  من خالل هذا المشروع  دار السكن ٌمثل المبنى االقرب الى ذهن الطالب .وٌتم
وخصوصٌة العماره المحلٌه   واالنشابٌة والبٌبٌة والتعبٌرٌه ,  على المحددات الوظٌفٌة

مرحلتٌن : ترتبط االولى   دار السكن  واالنظمه البنابٌه ٌشتمل تصمٌم  المحلٌه  ومواد البناء
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أسابٌع بٌنما  8-6  تستغرق حوالً  للمشروع والتً  التصامٌم االولٌه ومن ثم النهابٌةباعداد 
المكونات الربٌسٌة   اعداد المخططات التوقٌعٌة والتجمٌعٌة وبعض  الثانٌه  المرحلة  تتضمن

 أسابٌع  4-2تستغرق حوالً   والتً

تداخلها مع بعضها كً  * بالطبع الٌمكن فصل المرحلتٌن حٌث ٌتم توجٌه الطلبة بما ٌحقق
 الٌسبب ذلك فً ضٌاع جهد الطالب بالتكرار .

 : ٌتخلل الفصالختباران سرٌعان لمشكله تصمٌمٌة صغٌرة.مالحظة

  201هـ ع هـ   التصمٌمالمعماري رقم الرمز

 الثانًالصف                                                                      الثانً :  الفصاللدراسً

 الموضوع  رقم األسبوع

 األسبوع األول
  لمشكلة تصمٌمٌة صغٌره فً موقع قرٌب داخل الجامعة او خارجها  اختبار سرٌع

 الهدف منه خلق احماء بعد فتره االمتحانات وعطلة نصف السنه . 

األسبوع الثانً ولغاٌة 
 األسبوع الثالث عشر

مبنى ذا طابع خدمً عام )مثل نادي او متحف او معرض( الهدف   مشروع تصمٌم
متخصصه ذات طبٌعه خدمٌه عامه   منة التعرف على المبادئ التصمٌمٌة البنٌه

تشتمل على فضاءات باحجام صغٌره ومتوسطه واحٌانا كبٌرة نسبٌاَ ٌنقل هذا 
  ع الكتلً والجدران الحاملهالتفكٌر بالمبانً ذات الطاب  المشروع الطالب من مرحلة

  وضمن محددات  من نظام انشابً  الى نمط اخر من المبانً ٌعتمد الزج بٌن اكثر
من مراحل   اولٌه  كمرحلة  من مشروع دار السكن  اكثر تعقٌداَ   سٌاقٌة وتعبٌرٌه

 تهٌبة الطالب الى الصف الثالث . 

 مٌه محددة.اختباران سرٌعان لمشكله تصمٌ  : ٌتخلل الفصلمالحظة

 الصف الثانً                                                 202رسم وإظهار معماري رقم الرمز هـ ع هـ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف : 

اظهارها باالسلوب المناسب ٌمثل تنمٌه وتطوٌر مهارات الرسم المعماري لدى الطلبه كؤداةللتعبٌر عن افكارهم التصمٌمة و
 العمارةلما تلقاه الطالب فً الصف االولى فً الموضوعذاته مع التركٌز بشكل خاص على الرسومات   الموضوع تكمله

 ( كالمنظور بانواعه ) الداخلً والخارجً(واالٌزمترك.  three D drawingsذات االبعاد الثالثه )

فً االظهارالمعماري )   ر مهارات الطالبباستخدام الوسابل المختلفهوٌهدف الموضوع اٌضا الى تنمٌه وتطوٌ
Presentation  مع التركٌز على اسالٌب االظهاربالحبر باالقالم الخشبٌة الملونه وااللوان المابٌة والكوالج والماجك )

 وغٌرها منالوسابل المعروفة. 
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  202رسموإظهار معماري/ رقم الرمز هـ ع هـ 

 الصفالثانً                                                                                  الدراسً األول:الفصل 

  202رسم واظهار معماري رقم الرمز هـ ع هـ

 الصف الثانً                                                                      :الفصل الدراسً الثانً 

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 / معرض لرسومات الطلبه توضح التقنٌات المختلفه   محاضره تعرٌفٌه  األسبوع األول 

 ( ومخطط الموقع plansرسم المساقط االفقٌه )  –الرسومات ثنابٌة االبعاد  األسبوع الثانً 

 ( مع التؤكٌد على أسلوب اإلظهار بالحبر وااللوان  sectionsرسم المقاطع العمودٌة )  األسبوع الثالث 

 ( واظهارها  elevationsرسم الواجهات )  األسبوع الرابع 

 امتحان فصلً دوري   األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس
االٌزومترك / انواعه , استخدامته / رسم متوازي مستطٌالت  –لرسومات ثالثٌة االبعاد 

 (  vaultوقبو ) 

 األسبوع السابع 
  تكوٌن ٌضم  رسم اسطوانه وجدار فٌه فتحات مختلفه االشكال / تمرٌن –االٌزومترك 

 اشكال مختلفه / رسم المستوٌات 

 القبه واشكال اخرى , رسم تكوٌن اكثر تعقٌدا   رسم األسبوع الثامن 

 تكوٌن معقد باالٌزومترك  –امتحان  األسبوع التاسع 

 األسبوع العاشر 
بٌتً ٌقوم   مشابهة , تمرٌن دوري , واجب  طرٌقه الرسم , امثله –االٌزومترك الداخلً 

 الخاص به .   التصمٌم  الطالب برسم اٌزومترك داخلً لمشروع

 الخارجً + واجب رسم اٌزومترك لمشروعه التصمٌمً   االٌزومترك األسبوع الحادي عشر 

 األسبوع الثانً عشر 
بنقطتً   محاضرة عن المفهوم وخصابصة المنظور –(  perspectiveالمنظور )  

 رسم المكعب بؤوضاع مختلفة . -تالشً

 االخرى رسم اشكال بسٌطه اخرى.  تكمله للحاالت 0المكعب فً المنظور  األسبوع الثالث عشر 

 فً المنظور .  الهندسً   المنظور المتعدد نقاط التالشً , التكوٌن األسبوع الرابع عشر 

األسبوع الخامس 
 عشر

 المنظور .   تكوٌن هندسً فً –امتحان 
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                        الصف الثانً                                                 203الرسمالٌدوي رقم الرمز هـ ع هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف :

 لزٌتٌه . بتقنٌات متطوره تنمٌه مهارات الطالب فً استخدام االلوان المابٌة والبوستروالباستٌل وااللوان ا .1

 .تنمٌه قدره الطالب فً السٌطره على تنفٌذ االشكال المعقدهوبتقنٌات لونٌه متطوره .2

 ممارسه عملٌه لكٌفٌة اظهار المشارٌع من خالاللمناظٌر المنفذه بااللوان واالستفاده منها فً مواد التصمٌم     .3

 ة ٌمكنادراكها من خالل الرسم الحرتقوٌه مهاره الطالب فً تحوٌل ماٌدور فً ذهنه الى صور .4

المحاضرات النظرٌه   والفنانٌن العراقٌٌن والعرب وٌؤتً ذلك منخالل  تعرٌف الطالب بؤهم الحركات الفنٌه  .5
عرض االعمال الفنٌة   الى اماكن  التً ٌقومبها الطلبه  المصحوبه بعرضصوري العمالهم فضال عن الزٌارات

 .داخل العراق

التمارٌن فً مادة الطٌن والجبس   اد السٌرامٌك والنحت واحساسه بالكتله من خاللبعضتعرٌف الطالب بمو .6
واعطابها صورة اجمل واقرب   وخاصه المجسمه  فً زٌاده مهارته فً اظهار مشارٌعهالمصممه  والتٌتساعده
 . الى الواقع

  التً ٌقٌم الطالب فٌهاوتقدمفً المنطقه   تنفٌذ رسومات كرافٌكٌه وبااللوان المابٌه واخرى لمناطقمنتخبه .7
 . االعمال مع االعمال التصمٌمه فٌبداٌه السنه الدراسٌة الثالثه

 ساعات اضافٌةٌمارسها الطالب باختٌاره ومن جمٌع المراحل الدراسٌة. الرسم االختٌاري:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 أشكال اخرى فً المنظور / نجمات واشكال اكثر تعقٌدا  األسبوع األول 

 ( sectiveالمقطع المنظوري )  األسبوع الثانً 

 ( scale in perspectiveالمقٌاس فً المنظور )  األسبوع الثالث 

 ( / نقطه تالشً واحدة  exterior perspectiveالمنظور الخارجً )   5األسبوع الرابع + 

 المنظور الخارجً باكثر من نقطه تالشً   7األسبوع السادس +

 ( / بنقطه تالشً واحده  Interior perspectiveالمنظور الداخلً )  9األسبوع الثامن + 

 بنقطتً تالشً   المنظور الداخلً  11األسبوع العاشر + 

 المفهوم العام  –االبعاد   ثنابٌه  الظل والظالل على الرسومات  األسبوع الحادي عشر 

 الظل والظالل على االشكال المختلفه  األسبوع الثانً عشر 

 الظل والظالل على السطوح المعقده  األسبوع الثالث عشر 

 امتحان فً الظل والظالل  األسبوع الرابع عشر 

 المفهوم العام  –الظل والظالل على الرسومات ثنابٌة األبعاد  األسبوع الخامس عشر 
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 -ٌتم التاكٌد على ماٌلً : 

 ٌختار الطالب موضوعاَ ٌشارك فٌه بالمعارض التً تقام فً القسموبالتقنٌات المختلفة  .1

 ٌقدم الواجباتاالضافٌه لمختلف المواضٌع التً نفذها الطالب    .2

 تزوٌد الطالب بالخبرات المضافة الى منهجهالدراسً العام   .3

   الصف الثانً                                                     203الرسم الٌدوي هـ ع هـ 

                                                        الفصل الدراسً األول:

 مالحظة: 

ٌقدم الطالب كافه اعماله الصٌفٌهوالبٌتٌه وواجبات العطله الصٌفٌة للسنه االولى فً حقٌبة فنٌة وٌقٌم جهد الطالبومدى  -
 تطوره من خاللها. 

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 األسبوع األول 
  التعرٌف بؤصول الرسم الحدٌث بااللوان المابٌة water  colorالرسم بااللوان المابٌة 

 وانواعها , الفرش / الكارتون مع تطبٌق مباشر لها . 

 اللون  استخراج االلوان الثنابٌة والثالثٌة تمرٌن حول ذلك والتاكٌد على شده األسبوع الثانً 

 األسبوع الثالث 

  ( االلوان هً دابرة االلوان . مقارنه االلوان من عدد Tonesاستخراج القٌم الضوبٌة ) 
 monochromaticبلون واحد  Still Lifeالممكنه لها . مع رسم حً   القٌم الضوبٌة

 باعتماد على مصدر ضوبً واحد . –مع خلفٌه 

 مع خلفٌة  بااللوان الطبٌعٌه still lifeامتحان ٌومً بالرسم ذو اللون الواحد مع تمرٌن  األسبوع الرابع 

 األسبوع الخامس 
بااللوان الطبٌعٌه المابٌة مع تجنب استعمال الصبغتٌن السوداء   still lifeتمرٌن اخر  

 التشكٌلٌه   فً اللوحه  والبٌضاء ثم محاضره حول التكوٌن العام واالنشاء

 من خالل النباتات  still lifeتمرٌن حول انعكاسات االلوان فً المواد رسم تكوٌن حً  األسبوع السادس

 رسم اشجار من الطبٌعه بااللوان المابٌة  األسبوع السابع 

 األسبوع الثامن 
بؤعتباره جزءاَ مكمال الي مبنى )  land scopeدراسه تفاصٌل حول محٌطات االبنٌه 

 بانوراما للموقع ( وباعماق مختلفه ,

 رسم البٌبة المحٌطة للمبانً مع تقٌم للمرحلة السابقة  األسبوع التاسع 

 األسبوع العاشر 

شرح السس المنظور فً المبانً ذات نقطه تالشً واحده ونقطتٌن مع تمرٌن رسم منظور 
لمبنى بنقطه تالشً واحده باأللوان المابٌة والتؤكٌد على تجنب األلوان االساسٌه األسود 

 واألبٌض 

 تمرٌن حول رسم انواع التقنٌات المواد الالمعه , االنعكاس , الزجاج  األسبوع الحادي عشر 

 امتحان نهاٌه الفصل االول  األسبوع الثانً عشر 
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 واجب للعطلة الربٌعٌة نقل لوحة عالمٌة او عربٌة او محلٌة او رسم واجهة مبنى معروفبااللوان المابٌة.-

 الصفالثانً                                                    203 الرسم الٌدوي رقم الرمز هـ ع هـ

                                            الفصل الدراسً الثانً: 

 مالحظة:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 األسبوع األول 
  لاللوان  رسم شخص بوضعٌتٌن مختلفٌتن مع استخدام بسٌط Figuresدراسه االشخاص 

 المابٌه 

 األسبوع الثانً 

 Figuresالرسم بؤلوان الباستٌل / تخطٌطات سرٌعه باقالم الباستٌل الشخاص   مرحلة
اكثر من  portraitوبوضعٌات مختلفه اكثرمن حاله مع تخطٌطات سرٌعه لوجه االنسان 

 الباستٌل .  وجهه بالوان

 األسبوع الثالث 
  بالوان الباستٌل مع رسم مبنى بمنظور بالوان الباستٌل مع تقٌم still lifeرسم تكوٌن حً 

 للمرحلة ) امتحان ( 

 األسبوع الرابع 
التاكٌد على اعطاء العمق للمبنى بااللوان  -العالٌه بثالث نقاط تالشً :  منظور االبنٌه

 ٌر فً تكملة الموضوع بثالث اتجاهات مع استخدام اقالم التحب

 األسبوع الخامس 

مع خلفٌه باستخدام االلوان المابٌة واقالم الحبٌر  still lifeتخطٌطات سرٌعه لتكوٌن حً 
   والتاكٌد على : )استخدام االلوان النقٌه (

االتجاهات نحو التجرٌد / استخدام اقالم التحبٌر او الرصاص فً توضٌح الظل والظالل 
 والعمق 

 األسبوع السادس

البٌبً باستخدام االلوان المابٌه مع اقالم التحبٌر او   تخطٌطات سرٌعه لمبانً مع محٌطها
المابٌة   فً االلوان  مع امتحان فً التخطٌاطات السرٌعة  الرصاص او االلوان الخشبٌه

 مع مختلف وسابل التعبٌر االخرى ) اقالم خشبٌه , اقالم تحبٌر , رصاص ( 

 السابع األسبوع 
واعطاء مرونه عالٌه   مع تركٌبها مع بعضها  مرحله النحت بالطٌن , تكوٌن اشكال طٌنٌه

 فً تكوٌن االشكال. 

 األسبوع الثامن 
  درس فً الشكل فً مادة الطٌن سٌرامٌك مع تنفٌذ مجموعه من االشكال بمادة الطٌن

 تنفٌذها بالمواد االخرى   والتً ٌصعب

 األسبوع التاسع 
مبادئ الرسم بالوان البوستر اعاده وتطوٌر  poster colorمرحلة الرسم بالوان البوستر 

 البوستر   بماده من االزهار   مجموعه  لما تعلمه الطالب فً الصف االول مع رسم

 األسبوع العاشر 

مرتفعه والتاكٌد على   من زاوٌه  بالوان البوستر  رسم منظور لمبنى عماده كلٌه الهندسه
جمٌع السطوح باللون , الحصول على تدرجات لونٌه متمٌزة , دراسه لالشخاص   طٌهتغ

 فً الموقع 

 اثاث بالوان البوستر مع امتحان بالوان البوستر لقطعه اثاث   رسم قطع األسبوع الحادي عشر 

 األسبوع الثانً عشر 
  مع امتحان لمبنى بااللوان  ) امتحان حً( حق الطالب فً اختٌار الماده المناسبه للرسم

 المابٌه 
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من   تقدم كافه االعمال التً رسمها الطالب الصٌفٌهوالبٌتٌة واالضافٌه فً حقٌبه فنٌه خاصه ٌقٌم حصٌله جهد الطالب 
 خاللها . 

 الصف الثانً                                       204رقم الرمز هـ ع هـ IIتركٌب المبانً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف:

تعرف الطالب على بعض جوانب المنظومات التقنٌهوالمتعلقه بالمعلومات البنابٌه التً على المعماري االلمام بها من اجل  
وبما   البنابٌه واالنشابٌه بشكل عام, ومن ثم ٌتسلل بالمعرفه تعرف الطالب على النظمتطوٌر قدرتهالتصمٌمه انشابٌاَ ٌتم 

والجمال والحماٌه البٌبٌه. ذي عالقه من حٌثالشكل   بالمتانه  ادراك المعماري لمبناه كغالفبٌبً ٌتمتع  طرٌقه ٌالبم
  ل فهم وادراك معلومات عناصرهاالساسٌهللمبنى وذلك من خال  والثانوٌه  والوظابفاالساسٌه  والمضمون بالفعالٌات

وٌتم التركٌز على النظام االنشابٌالمصمت   وبشكلعام  والثانوٌه ومكوناته التكمٌلٌهوصوال الى ادراك فهم المبنى ككل
 كتعزٌز للعماره المحلٌة( وذلك لتشكٌل النجفوباستخدام مادة الطابوق المالبمة للبٌبة والعمارة المحلٌة )وخاصة مدٌنة

قاعدة معرفٌه للطالب تإهله الدراكالعملٌات التركٌبٌة والتنفٌذٌة . تضم المادة الدراسٌة جزبٌن االول نظري 
ٌتعرضللمبادىء العامة )وبشكل خاص النظام المصمت( والثانً تطبٌقً ٌتناول طرق التعبٌر عنالمشاكل التركٌبٌة بلغة 

راتموقعٌة لٌتعرف الطالب على الواقع البنابً ونظرا لضٌق لوقت معمارٌة كتطبٌق للمادة النظرٌة. ٌتخلل الدراسة زٌا
واتساع المادة المقدمةللطالب, ٌتم تكلٌف كل طالب متابعة عملٌة بناء مسكن واعداد تقرٌر بذلك لزٌادةالقاعدة المعرفٌة 

 للطالب من الجانب العملً والتنفٌذي. 

  204الجزء النظري : رقمالرمز هـ ع هـ   -IIتركٌبمبانً 

     الصفالثانً                                                                      الفصاللدراسً األول:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 األسبوع األول 
تعرٌف الطالب على الدرس بجزبه العلمً والنظري, )هدف المنهج الدراسً المصادر 

 والدرجات تعارٌف اساسٌه( 

 طرق البناء  –عملٌات البناء  األسبوع الثانً 

 النظم المنشابٌة ) المصمت, الهٌكلًٌ, العشري (  األسبوع الثالث 

 الجدار كعنصر انشابً )سلوك العنصر االنشابً تجاه االجهادات المختلفه وطرق مقاومتها(  األسبوع الرابع 

 التشٌدتصنٌف الجدران انشابٌاَ, طرق  األسبوع الخامس 

 الجدار بالوحدات البنابٌة )طابوق( طرق الربط األسبوع السادس

 الربط ومشكلة تنسٌق االبعاد  األسبوع السابع 

 بالطابوق + )امتحان سرٌع(  الفتحات فً الجدران المشٌده األسبوع الثامن 

 األسس األسبوع التاسع 

 االرضٌه  األسبوع العاشر 

األسبوع الحادي 
 عشر 

 االرضٌات العلوٌه )عكادة, خشب( 

األسبوع الثانً 
 عشر 

 االرضٌات الخرسانه
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األسبوع الثالث 
 عشر

 السقف

األسبوع الرابع 
 عشر

 مقاومه العوامل البٌبٌة فً الجدار

األسبوع الخامس 
 عشر

 مقاومه العوامل البٌبٌة فً االرضٌات والسقف

 204ع هـ  الجزء العملً : رقم الرمز هـ -  IIتركٌبمبانً 

    الفصل الدراسً األول:

   الصف الثانً                                                                               

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 انواع الربط األسبوع األول+ الثانً 

 انواع الجدران )مصمت, مجوف, خشب, غشابً, حجر( األسبوع الثالث 

 الفتحات  األسبوع الرابع + الخامس 

 االسـس بالجدار واالرضٌة  األسبوع السادس + السابع 

 التسقٌف )عكادة , كونكرٌت( مستوى قبو , قبة  األسبوع الثامن + التاسع + العاشر 

 فتحة فً السقف  األسبوع الحادي عشر

 التسطٌح  األسبوع الثانً عشر 

 ) مقطع مكبر اٌزومترك فً مبنى من االساس وحتى السقف (  األسبوع الثالث عشر 

 تقدٌم نهابً وتقٌٌم  األسبوع الرابع عشر 

 التمرٌن العملً االول

  -ٌقوم الطالب بدراسه احدى المواد التالٌه :  

 الطٌن او الطابوق او الحجر او الكونكرٌتالمسلح او الخشب وتقدم الدراسه على هٌبة رسوم توضٌحٌة 

 ٌقوم الطالب بتصمٌم دار سكنٌهبالمادة التً تم اختٌارها .ثم 

 التمرٌن العملً الثانً

  القٌام بتنفٌذ غالف لمبنى متكاملبالنظام المصمت وبماده الطابوق وتقدم على شكل مكبر اٌزومترك فً نهاٌه
 . الفصاللدراسً االول

        الصفالثانً                                      204الجزء العلمً : رقم الرمز هـ ع هـ  -   IIتركٌب مبانً 

     الفصل الدراسً الثانً:
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 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 تفاصٌل الدرج –المخططات   4+3+2األسبوع األول+

 االبواب  6األسبوع الخامس + 

 الشبابٌك األسبوع السابع 

 مواد االنهاء والتسطٌح  9األسبوع الثامن + 

 الخدمات األسبوع العاشر 

 واجهات , مقاطع 12األسبوع الحادي عشر + 

 + التفاصٌل السابقه (   تقدٌم قبل نهابً ) اٌزومترك األسبوع الثالث عشر 

 تقدٌم نهابً وتقٌٌم األسبوع الرابع عشر 

 العملً للفصل الدراسً الثانًالتمرٌن 

الهٌكلً مع النظام المصمت وٌتكامل مع ماده التصمٌم المعماري . وٌتم  دراسهمبنى انشابٌاَ بحٌث ٌتداخل فٌه النظام
ومواد االنهاء   والنوافذ االبواب  التركٌزعلى عنصر الحركه العمودٌه ) الدرج( وبكافه تفاصٌله المنشابٌة مع تفاصٌل

 ه الفصل على شكل مكبرات )) اٌزومترك (( .وتقدم فٌنهاٌ

                   الصف الثانً                                                         205( رقم الرمز هـ ع هـ Iاإلنشاءات ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف :

معرفه ردود االفعال   لب بموضوع القوى وتحلٌلها وتوزٌعها علىالمنشؤت وكذلكالطا  ٌهدف الموضوع الى تعرٌف 
الموضوع الى اٌجاد   فٌالمنشؤت واعطاء نبذه عن المسنمات وانواعها وتوزٌع القوى علٌها وتصرفها االنشابً ,ثم ٌتطرق

وما تولده انواع القوى والعزوم من  الموضوع فٌاالجهادات الداخلٌه المتنوعه  مراكز الثقلللمساحات المعروفه . ثم ٌبحث
 المواد الهندسٌه المختلفه وكذلك موضوعاالستطاله وتاثٌره على بعض االجزاء االنشابٌة .  تاثٌرات على

 ا

 الصف الثانً                                                                                       لفصاللدراسً االول 

 الموضــــــوع  بوع رقم األس

 مقدمه عامه عن القوى وانواعها وتاثٌراتها  األسبوع األول 

  5+4+3األسبوع الثانً + 
وغٌر   محصالت القوى فً المستوى الواحد ) الملتقٌه فً نقطه واحدة والمتوازٌه

 الملتقٌة فً نقطه واحده (

 المزدوج ) تعرٌفه وكٌفٌه اٌجاده( األسبوع السادس 

  9+  8األسبوع السابع + 
االتزان ) مقدمه عامه , انواع ردود االفعال فً المنشؤت والتطبٌقات عن الموضوع 

)   

األسبوع العاشر 
+11+12+13  

للمسنم بطرٌقة   ( انواعها واٌجاد القوى فً االعضاء الداخلٌه trussesالمسنمات ) 
 المقاطع وطرٌقه المفاصل 
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 مراكز الثقل للمساحات ) ذات المعادالت البٌانٌه والمساحات المركبه (  15  األسبوع الرابع عشر +

 الصف الثانً                                                                       الفصل الدراسٌالثانً:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 عزم القصور الذاتً للمساحات المفردة والمركبه   2األسبوع األول + 

 الرسوم للقوى المحورٌه وقوى القص وعزوم االنحناء فً االعتاب  5+  4األسبوع الثالث + 

األسبوع السادس 
+7+8+9+10 

االجهادات تعرٌفها وتطبٌقاتها االجهاد نتٌجه القوى المحورٌة االجهاد نتٌجه قوى 
   االجهاد نتٌجه عزوم االنحناء   القص

الحادي عشر   األسبوع
+12 

 وتطبٌقاته  االنفعال تعرٌفه

 . : ٌتخلل المحاضراتاختبارات وامتحانات دورٌةمالحظة

 210  رقم الرمز هـ ع هـIIتارٌخ عمارة عراقٌه \ 206  رقم الرمز هـ ع هـIتارٌخ عمارة عراقٌه 
 الصف الثانً                                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف:

 تشمل المادة عمارة وداي الرافدٌن وعمارةوادي النٌل 

نشوء الحضاراتاألولى وعمابرها واستٌطانها فً وادي الرافدٌن والنٌل وتتبع تطور تهدف الدراسة التعرف على ماهٌة   
العمارة فٌهما حتىالفتوحات االسالمٌه التً تؤثرت بها كما تستقر اختالف الفكر والعقٌدة والموادالجٌولوجٌة المتواجدة فً 

ود والقباب (وبالمثل تصنف العمارة الفرعونٌة وادي الرافدٌن بعمارة ) العق  كال الوادٌن إلى تماٌزها حٌث ٌصنف عمارة
 بعمارة ) العتبة والعمود ( .

 المفردات : تركز دراسة المفردات على :  

  اوتاثرت عمارةسومر أكد والعمورٌه االولى بابل واشور ثم الكلدانٌه كما تعرج على العمارتالقالٌمها المجاوره التً اثرت
الساسانٌه كذلك تسلطالضوء على اساس العماره العباسٌه التً تاثرت منها اٌضاحاَ والسلوقٌه و  فٌها كالعمارهالفرثٌه

فً المملكه   الفرعونٌه وادي النٌل وعمابرها للطلبة وهً ان العمارهالعراقٌه مستمره وتختتم الدراسه لغاٌة
 مع عماره وادي الرافدٌن  القدٌمهوالمتوسطه والحدٌثة ومقارنه انتاجها الفنً

  206رقم الرمز هـ ع هـ  Iرة عراقٌه تارٌخ عما

 الصف الثانً                                                                        الفصل الدراسً األول:

 الموضوع عنوان المحاضرة رقم األسبوع

 األسبوع االول
نزوح الموجات البشرٌه بسبب العصور الجلٌدٌه الى وادي  نظرٌة االستٌطان

 الرافدٌن والنٌل

 األسبوع الثانً
تكوٌن دوٌالت المدن فً 

 وداي الرافدٌن

االسٌطان فً الكهوف ثم التجمعات الزراعٌه التً نمت الى 
 شرح بعض االمثله -دوٌالت المدن

 األسبوع الثالث
االطالع على منجزات حضاره وادي الرافدٌن فً العصور  زٌارة المتحف العراقً

 الحضاره االسالمٌهالحجرٌه حتى بداٌه 
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 األسبوع الرابع
الجٌولوجٌا  –العراق 

 واالنهار والمناخ 

 التعرف على المعلومات الجغرافٌه والمناخٌه

 األسبوع الخامس
ونشوء   توحٌد المدن

 الدوٌالت 

 سرجون االكدي ٌوحد الدوٌالت فً دوله واحده

 المفردات المعمارٌه مع امثلهالسمات المعمارٌه ,  العماره السومرٌه األسبوع السادس

 السمات المعمارٌه, المفردات المعمارٌه مع امثله  العماره االكدٌه األسبوع السابع

 السمات المعمارٌه, المفردات المعمارٌه مع امثله البابلٌه  العماره األسبوع الثامن

 مع امثله السمات المعمارٌه, المفردات المعمارٌه العماره االشورٌه األسبوع التاسع

  امتحان األسبوع العاشر

األسبوع الحادي 
 عشر

اضافه بعض المنشؤت الى المعابد العراقٌه القابمه تخطٌط  العماره الفرثٌه, السلوقٌه
 سلوقٌه) تل عمر, وظهور العماره الهلنسٌته ( 

األسبوع الثانً 
 عشر

 التقلٌدٌهمعبد مدن الهلنستً ضمن المدٌنه العراقٌه  عماره الحضر وتخطٌطها

األسبوع الثالث 
 عشر

 قصور المدابن وتاثرها بالعماره االشورٌه العماره الساسانٌه

األسبوع الرابع 
 عشر

العماره العربٌه قبل االسالم 
 العراق –

 ظهور الطراز الحٌري فً العراق –الخورنق والسدٌر 

         الصف الثانً                                                   210رقم الرمز هـ ع هـ   IIتارٌخ عمارة عراقٌه 

                                                        الفصل الدراسً الثانً:

 الموضوع عنوان المحاضرة رقم األسبوع

 األسبوع االول
المسلمون فٌما بعد كمثال المدٌنه العراقٌه االولى التً اعتمدها العرب  الكوفه وتخطٌطها

 فً تخطٌط المدن العربٌه االسالمٌه

 وٌعتبر القصر العربً االول المتاثر بالقصور العراقٌه القدٌمه  دار االمارات األسبوع الثانً

 األسبوع الثالث

تناقض االراء حول تارٌخ انشاء هذا المبنى المهم فهو حٌري فً  قصر االخٌضر
مفرداته كما له مسجداَ اسالمٌاَ وحماماَ تخطٌطه وساسانً فً بعض 

 اٌضاَ 

 األسبوع الرابع
بالرغم من تشٌده فً حكم االموٌٌن االوابل الى ان جمٌع مفرداته  ومسجدها الكوفة

 عراقٌه

 األسبوع الخامس
تمثل اوج التخطٌط الحضري لمرحلة إنشاءها فً حضارات الشرق  النجف

 األدنى القدٌم 

 األسبوع السادس
وبالمثل فان سامراء تمثل اول تخطٌط اقلٌمً فً العالم اذ ٌمتد اقلٌمها  سامراء

 كٌلو متراَ  40نحو 

  امتحان األسبوع السابع
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 األسبوع الثامن
التراكٌب الحضرٌه 

 العباسٌه

العراق القدٌم لذا   فً حضاره  وقد استحدث هذه التراكٌب الحضرٌه
 ن تباعاَ ستشرح مفصال الستعاده الطلبه والدارسٌ

 األسبوع التاسع
بالرغم من اختالف العقٌدة اال ان موقعها التخطٌطً مستمد من  دور العبادة

 تخطٌط المدن العراقٌه القدٌمه

 فً صدر السالم   وقد كانت من اهم المبانً المدارس والخانات األسبوع العاشر

األسبوع الحادي 
 عشر

وحتى ٌومنا هذا تشرح هنا االسسس  وتستمد جذورها فً اور وبابل البٌت التراثً
 التخطٌطه للدور تجمعاتها

األسبوع الثانً 
 عشر

الفكر والعقٌده الفرعونٌه بالخلود كان لها التاثٌر الكبٌر على العماره  *العماره الفرعونٌه
 الفرعونٌه ومفرداتها 

األسبوع الثالث 
 عشر

تشرح هنا الطرق االنشابٌه والمفردات المعمارٌه مع التوضٌح ألهم  *العماره الفرعونٌه
 العمابر الفرعونٌه 

األسبوع الرابع 
 عشر

تزاوج فنون النحت العمالقه مع العماره والتخطٌط بمراحل المعابد  العماره الفرعونٌه
المزوقه باروقه من ) ابا الهول( والمسالت الضخمه شرح ظهور 

 راعنه وزوجاتهم للف  التماثٌل النصفٌه

 ٌقصد هنا بالعماره الفرعونٌه العمارهالقدٌمه فً االقلٌم المصري ) قبل االسالم ( -مالحظة: 

 كذلك ٌقصد هنابالعماره المصرٌه وهً عماره االقلٌم المصري ما بعد االسالم حٌث سماها العربالمسلمون بمصر -

 الصف الثانً                                              207المنطقومنهٌجه التصمٌم الرمز هـ ع هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الهــدف :

جعل الطالب مدركاَ لالختصاصات المتعددةوالمواضٌع التً تلعب دوراَ مهماَ فً العملٌه التصمٌمٌة مع توضٌح المبادئ  
تعلٌم الطالب تطبٌق المنطق لغرض   ملٌات والعوامل التً ٌتضمنها الفعل التصمٌمً , وكذلكالتصمٌمٌةاالساسٌه والع

التفكٌر غٌر السلٌم والخاطا فً عمله  ٌمكنه من ان ٌفكربوضوح وٌصل الى استنتاجات واستدالالت سلٌمه لتجنب
 التصمٌمً . 

 المادة الفصلٌة                                                                    الفصل الدراسً األول: 

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 توضٌح اهداف المحاضرات وتعرٌف وتقسٌر المصطلحات  األسبوع األول 

 التصمٌم كعملٌه عقالنٌه وفكرٌة  األسبوع الثانً 

 التصمٌمً  العملأهمٌه التفكٌر العقالنً ومدى فاعلٌته فً  األسبوع الثالث) الجزء األول ( 

 ألٌه التفكٌر المنطقً والطرق المتبعة فً التقٌم المنطقً  األسبوع الرابع) الجزء الثانً ( 

 الطبٌعة  ظواهر وانعكاسات تصمٌمٌه كما متواجدة فً األسبوع الخامس 

 التصمٌم كانعكاس للظروف الجغرافٌه والفٌزٌاابٌة وتاثٌرهاعلى االنسان  األسبوع السادس ) الجزء االول(

 التصمٌم كانعكاس للظروف الجغرافٌه والفٌزابٌة وتاثٌرهاعلى االنسان  األسبوع السابع ) الجزء الثانً ( 
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 الحضاره الٌوناٌنه القدٌمه والتؤثٌرات الكالسٌكٌه فً التفكٌر التصمٌمً األسبوع الثامن 

 األسبوع التاسع 
 فٌتروفٌوس ومفهوم ترجمته للهندسه المعمارٌه والعناصر السته الربٌسٌه 

 واالساسٌه فً العمل التصمٌمً

 عناصر النظام والترتٌب وانعكاساتها فً التصمٌم  األسبوع العاشر 

 عناصر النسبه والتماثل وانعكاستها فً التصمٌم  األسبوع الحادي عشر 

 عناصر المالبمه واالقتصاد وانعكاساتها فً التصمٌم عشر األسبوع الثانً 

 استخدام اسلوب النقد كوسٌله لتقٌٌم العمل التصمٌم األسبوع الثالث عشر

 عمل التصمٌم انعكاسات لرغبات ذاتٌه ومتطلبات موضوعٌه األسبوع الرابع عشر

 التصمٌمًشرح للمراحل المختلفه التً ٌتطلبها العمل  األسبوع الخامس عشر

 : تعطى المحاضراتاعاله باللغه االنكلٌزٌه وتكون االختبارات واالمتحان النهابً باللغه االنكلٌزٌةاٌضا.مالحظة

 الصفالثانً                                                  208( رقم الرمز هـ ع س IIالحاسبات ) 

                                                                           الدراسٌاألول:الفصل 

 الصف الثانً                                                 208( رقم الرمز هـ ع س IIالحاسبات ) 

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 األسبوع األول 
وحذف   Filesوال Folder وامكانٌة صنع ال  windowsتعرٌف بسٌط عن برامج ال 

 Folderالفاٌالت فً 

 وشرح مبسط عن بداٌات هذا البرنامج ومجاالت استخدامه  CADAutoالدخول الى برنامج  األسبوع الثانً 

 األسبوع الثالث 

 شرح االٌعازات المتعلقه بطرق التخزٌن وفتح فاٌالت جدٌدة وتسمٌتها 

    (  Save…ectNew , Open,  مع اعطاء تمارٌن خاصه لهذا الغرض ) 

 األسبوع الرابع 

( واجراء نوع من التداخل بٌن اٌعازات  are, circle , line,…ectشرح اٌعازات الرسم ) 
( واعطاء تمارٌن تطبٌقٌة  offset, mirror , copy …..ECT)  Modelالرسم واٌعازات ال 

 ٌومٌه لذلك.

 األسبوع الخامس 
و ال   Layerبصورة معمارٌة مع استخدام اٌعازات ال  planشرح على طرق رسم ال 

Diminution 

 األسبوع السادس
اعطاء تمرٌن ٌشمل مشروع متكامل من حٌث المخططات والواجهة والمقطع التً تم 

 استخدامها سابقا 

 األسبوع السابع 
شرح طرق االنتقال من ثنابً االبعاد الى ثالثً االبعاد . تكوٌن اشكال مبسطه وثالثٌة االبعاد 

Wire frem 

 األسبوع الثامن 

االبعاد . اعطاء تمارٌن تطبٌقه مع كل اٌعاز من شرح طرق تكوٌن سطوح لالشكال ثالثٌة 
اٌعازات ثالثٌة االبعاد . استخدام التمرٌن السابق فً ثنابٌة االبعاد وتحوٌله الى المجسم ثالثً 

 االبعاد.
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                                                       الفصل الدراسٌالثانً:

                  الصف الثانً                                            209( رقم الرمز هـ ع س IIاللغة اإلنكلٌزٌة )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف :

ٌكمل الطالب فً هذا المرحلة ما تعرض الٌه فٌالمرحلة االولى مع التؤكٌد على ضرورة تشجٌع الطالب على التحاور  
راءةالنصوص وخاصه واستخدام اللغهوبناء المصطلحات . وٌتم فً المرحلة الثانٌة التركٌز بشكل اوسع على الكتابه وق

المعمارٌه من خالل انتخاب بعض المقاالت المعمارٌه المبسطه التً ٌتمقرأتها ومن ثم مطالبه الطالب لكتابه ملخص او 
 فً تدرٌسالمادة للمرحلة الثانٌة وهما :   راي خاص او مناقشه للموضوع. ٌتماعتماد اجزاء من كتابٌن اساسٌٌن

English around theWorld – Book Five – (Lessons 1, 2, 3, 4, & 5) By; Comille Tebsherany 

Sequence – A Course inbasic writing – (Chapters 2, 4, 6, 8)  

By; Rory D.Stephens.   

درس ٌضم عدة فقرات ٌركز االول على القراءهوالثانً على المصطلحات والثالث على بناء الجمل والفقرات  
Structure الكتابه . والرابع على 

 الصف الثانً                                   209( رقم الرمز هـ ع س IIاللغة اإلنكلٌزٌة ) 

                                                        الفصل الدراسٌاألول:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 تعرٌف بالموضوع : مراجعه لمبادئ سابقة  األسبوع األول 

 Conditions and results: if, whether, unless األسبوع الثانً 

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 Excelثم خصوصٌة برامج  Spread sheetمحاضرة تعرٌفٌة لماهٌه برامج الورقه المطوٌه  األسبوع األول 

 شرح امكانٌات الدخول والخروج وخزن المعلومات واستدعابها  األسبوع الثانً 

 نقل( –نسخ  –شرح امكانٌات تحرٌر المعلومات ) حذف  األسبوع الثالث 

 اوامر االظهار وملحقاتها  األسبوع الرابع 

 اوامر االدخال وتحوٌر المعلومات األسبوع الخامس 

 Formatامكانٌات  األسبوع السادس

  Toolsاوامر االدوات  األسبوع السابع 

 Dataاوامر  األسبوع الثامن 

 Excelاالحصاء وتطبٌقاته فً  األسبوع التاسع

 امكانٌات العرض على الشاشه وطباعة المعلومات  األسبوع العاشر
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 Two-word verbs األسبوع الثالث 

 Direct and indirect speech األسبوع الرابع 

 Passive voice األسبوع الخامس 

 Passive voice(continued) األسبوع السادس

 How: question and answers patterns األسبوع السابع 

 Tag questions األسبوع الثامن 

 Adjective: formation of the comparative and superlative األسبوع التاسع

 Types of adverbs: place, time, frequency, manner األسبوع العاشر

 Prepositions of time and place األسبوع الحادي عشر

 Word of quantity: some-any; much-many; too-enough األسبوع الثانً عشر

 األمتحان الفصلً األسبوع الثالث عشر

 Conversation األسبوع الرابع عشر

 مــــراجعه األسبوع الخامس عشر

   الصف الثانً                                               209( رقم الرمز هـ ع س IIاللغة اإلنكلٌزٌة ) 

                       الفصل الدراسً الثانً :

                                  

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 Frequently confused word األسبوع األول 

 Either… or; neither…. Nor; so and neither األسبوع الثانً 

 Word order األسبوع الثالث 

 .Numbers: cardinal, adverbial, fraction األسبوع الرابع 

 .Composition: how to write a composition األسبوع الخامس 

 Letter writing: personal and business letters (continued) األسبوع السادس

 Letter writing: personal and business letters األسبوع السابع 

 Vocabulary: engineering and architectural terms األسبوع الثامن 

 Working with vocabulary (continued) األسبوع التاسع

 Reading and discussing architectural passages األسبوع العاشر
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 Reading and discussing architectural passages (continued) عشر األسبوع الحادي

 Reading and discussing architectural passages (continued) األسبوع الثانً عشر

 األمتحان الفصلً األسبوع الثالث عشر

 مراجعــة األسبوع الرابع عشر

 مراجعــة األسبوع الخامس عشر

 الدراسً للعام تفاصٌل مفرداتالمنهاج

2013-2014  

 )السنة الدراسٌةالثالثة(

 الصف الثالث                                                 301رقم الرمز هـ ع هـ –التصمٌم المعماري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف :

بٌةللقاعدة المعلوماتٌة فً مجال التصمٌم المعماري حٌث ٌتعرف الطالب على تعتبر السنه الدراسٌة الثالثة المرحلة النها 
 والخدمٌة المختلفة . مشارٌع مركبةومتعددة الوظابف لفضاءاتها االستغاللٌة

ذات   لمشارٌع  من خالل اختٌارات التصمٌمً ,  الطرح  التنفٌذ فً مقدمة وتكنولوجٌا  االنشابٌة  تعتبرالقرارات
هٌاكل من الخرسانه المسلحة اوهٌاكل حدٌدٌة   عبر للتنفٌذ  وقابلة  ومتوسطة المدى قصٌرة  انشابٌة  لبحور متطلبات

ٌتعرف من خاللها الطالب بؤهم التفاصٌل االنشابٌة الواجب معرفتها فٌهذا المجال وبمواكبة تطبٌقٌة مع مادة تركٌب 
الطوابق , لٌتعلم   متعدد الى مشروع  فً الفصل الدراسً الثانً(وعلى مدار السنه الدراسٌة . ثم ٌنتقل الطالب  (IIIالمبانً

واالدارٌةوالسكنٌة والتجارٌة   كاالبنٌة التعلٌمٌة متكرر  نموذجً  وظٌفٌة ذات طابع لمتطلبات  التصمٌم  من خاللهاصول
  ة الطالب فً مادةالموجهة لهذا الغرض , فضال عن امكانٌة تطبٌق ماتعلم  , ولٌطلع على بعض التفاصٌل االنشابٌة

 الدراسً االول والثانً .   والتكٌٌف وخدمات االنارة المعطاة له فٌالفصل  الخدمات الصحٌة

وٌتخلاللدراسة مجموعة اختبارات سرٌعة للتعرف على قدرة الطالب فً اخذ القرارات التصمٌمةالصحٌحة خالل مدة 
 زمنٌة قصٌرة .

 الصف الثالث                                              301رقم الرمز هـ ع هـ  – التصمٌم المعماري

                                                                          األول : الفصل الدراسً

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

  4+3+2األسبوع األول +
التصمٌمٌة خالل السنه مشروع صغٌر متعدد الفعالٌات للتعرف على قدرة الطالب 

 الصٌفٌة .  مستفٌضة العمال الطلبة خالل العطلة  مناقشة  االولى والثانٌة مع  الدراسٌة

األسبوع الخامس وحتى 
الفصل الدراسً   نهاٌة
 األول

ومتوسطه الحجم   مشروع مركب ٌحوي على فضاءات صغٌرة –المشروع الثانً 
) مجمعات اكادٌمٌة او تجارٌة او مشارٌع   متعددة االغراض  وقاعات  كقاعات دراسٌة

صناعٌة متوسطة الحجم او مراكز ترفٌهٌة ٌتم تنفٌذها من خالل هٌاكل خرسانٌة مسلحة 
المواكبه   IIIل االنشابٌة فً مادة تركٌب مبانً او هٌاكل حدٌدٌة مع اعتماد بعض التفاصٌ

 للمشروع الحالً . 

 الصفالثالث                                                                               الثانً :  الفصل الدراسً
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 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

األسبوع األول ولغاٌة 
نهاٌة الفصل الدراسً 

 الثانً 

سكن ,  إدارٌؤوأكادٌمٌؤو  المشروع الثالث : اختٌار مشروع متعدد الطوابق ذات طابع
  اإلنشابٌةعلى مجموعة التفاصٌل   ٌحوي على طوابق متكرر ٌتعرف من خاللها الطالب

  متكامل  ( مع تطبٌق  حدٌدٌة أو  مسلحة  خرسانة)   إنشابٌة  هٌاكل  المعتمدة فً هكذا
 الداخلٌة .  اإلنارة  والتكٌٌف وهندسة  الصحٌة  للمنظومات الهندسٌة

 الصف الثالث                                                302( رقم الرمز هـ ع هـ III) تركٌب مبانً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف:

 إن  اإلنشابً للمبنى وعالقته الوثٌقة بالعملٌة التصمٌمٌة حٌث بؤهمٌة الهٌكلتعرٌف الطالب  إلىٌهدف هذا الموضوع  
  ٌتطرق له . كما  النهابً الخارجً  والشكل  وظٌفتهوبشكل مباشر مع  مبنى ٌتفاعلالمالبم لكل  اإلنشابًاختٌار الهٌكل 

التنفٌذٌة لغرض ضمان   فً العملٌة وأهمٌتهاالمبنى   تصمٌم  عند تلعبهالذي  دوروال  العمارةالتفاصٌل  إلىؤهمٌة  الدرس
ٌنتجها المخططات التً  أٌضاإلىؤنواعالتطرق   وٌتم األساسٌة.معالم المبنى  إبرازهمن دقة  ٌزٌد المصممصحة التنفٌذ كما 

 لكً تكونقع الحال وما ٌحتاجه كل منها ومخططات وا  المعماري كالمخططات التصمٌمٌة والتنفٌذذة والمعملٌة المهندس
وتنظٌم  الطالب طرٌقةإنتاج  .وٌتضمن الجانب العلمً من الموضوع تعلٌم أجلةمن   مالبمة للغرض الذي وجدت

من مادة   المتعددة الطوابق الهٌكلٌة  والتركٌز على المبانً إخراجهاعام وكٌفٌة   بشكل  التفصٌلٌهالتنفٌذٌة  المخططات
ترتٌب وترمٌز   بنظام تعرٌف الطالبمن مادة الفوالذ . فضال عن   والمنشآتالمتوسطة الجسورلمسلحة ا الخرسانة

 الهندسٌة . العالمٌة فً المكاتب والجهات االستشارٌة احداالنظمة( كونه  CL/ SFB)  وهو نظامالمخططات 

داخل  عملٌه ٌومٌةمحاضرات نظرٌة ومشارٌع تطبٌقٌة تتخللها ثالث امتحانات فصلٌة مع امتحانات  ٌتضمن الموضوع
 األولوالثانً وتطبٌقها  خالل الفصلٌٌن سبوعفً الجدول لكأل الموضحةحٌث تشمل مواضٌع المحاضرات النظرٌة المراسم.

 Skeletal Structure  عرفة النظام الهٌكلً صغٌر المساحة لم  تعرٌفً  منها مشروع  األولمن خالل ثالث مشارٌع 

مخططات   تدرٌب الطلبة على اعداد  والمشروع الثانً   Load bearingوالمقارنة بٌنه ومبٌن النظام الحامللالثقال 
 اما المشروع الثالث فٌتضمن تدرٌبالطلبة على  الطوابق من مادة الخرسانه المسلحة بكاملتفاصٌلها  تفصٌلٌة لمبنى متعدد

من مادةالفوالذمع كامل تفاصٌلها ومن الممكن تخصٌص  اإلنشابٌةاعداد المخططات التفصٌلٌة لقاعة متوسطة البحور 
ثالث اسابٌع اخٌرة من كل مشروع تصمٌمٌلعمل مخططات تفصٌلٌة لجزء مختار من المشروع مما ٌوفر فرصة للطلبة 

 التعرف على حلوالنشابٌة متنوعة وتفاصٌل متكاملة .

 الصف الثالث                                                       302( هـ ع هـ IIIمبانً )تركٌب

                                                               الفصل الدراسً األول:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 األسبوع األول 
قته المباشرة بالتصمٌم المعماري واهمٌة تعرٌف الطالب بؤهداف الموضوع واهمٌته وعال

 وترتٌب واخراج المخططات بشكلها النهابً . العمارةالتفاصٌل 

 األسبوع الثانً 
  طبٌعة المبنى والوحدات والعناصر البنابٌة المإلفة للمبنى واالنظمة البنابٌة ) االنشابٌة (

 البنابٌة وانواع المفاصل فٌما بٌنهما .   تجمٌع العناصر  وكٌفٌة

 األسبوع الثالث 
نستطٌع االستفادة من   والخرسانه المسلحة وانواعها ومواصفاتها انشابٌا وكٌف  مادة الخرسانه

 على التشكٌل .   اصها وقابلٌتهاخو

 األسبوع الرابع 

لالجزاء والعناصر البنابٌة االساسٌه المإلفة  Structural  behaviorsالسلوك االنشابً 
والقوى المإثرة علٌة وطبٌعة االحمال التً ٌتعرض لها   الهٌكل االنشابً  للمبنى من حٌث

 المبنى
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 األسبوع الخامس 
طة على المبنى وشدة االجهاد والعزوم والقوى المإثرة على المبنى انواع االجهادات المسل

 وتؤثٌرها 

 األسبوع السادس

 Differentialالمتباٌن   والهبوط  االسس ومتتطلباتها ومبادئ اختٌارها وانواعها

Settlement مع التركٌز على االساس الحصٌري   ولماذ ٌحدث وكٌف ٌعالجRaft 

Foundation  ( وطرق الحماٌة الحوضٌةTanking وكٌفٌة انشاء )   سرادٌب االبنٌه المتعددة
 الطوابق .

 األسبوع السابع 
 Systems of loads transmission in verticalانظمة نقل االحمال فً االبنٌة العمودٌة 

buildings  

 األسبوع الثامن 

المتطلبات الوظٌفٌة للسقوف وطرق تصنٌفها  roof structuresالهٌاكل االنشابٌة للسقوف 
 Trussesالبنابٌة المسنمات والروافد   والموادالبنابٌة لها وخصابص كل نوع منها وموادها

and Girders 

 انواعها وطرق انشابها . Frames  (Portal  )Rigidالهٌاكل الماسكه ) االطارٌه( 

 األسبوع التاسع

 صنافها وموادها البنابٌة وطرق االنشاء أ   Shell Roofs  السقوف القشرٌة

 Folded slab (plates) Roofsسقوف االلواح او السطوح المطوٌة ) المتكسرة ( 

  Grid Roof structuresالهٌاكل السقفٌة الشبكٌه 

 األسبوع العاشر

 أصنافها وموادها البنابٌة وطرق االنشاء    Shell Roofs  السقوف القشرٌة

الهٌاكل     Folded slab (plates) Roofsالسطوح المطوٌة ) المتكسرة ( سقوف االلواح او 
 تكملة  – Grid Roof structuresالسقفٌة الشبكٌه 

األسبوع الحادي 
 عشر

  Tension roof structuresالهٌاكل السقفٌة المشدودة 

 Air stabieild or pneumatic Roof structures هٌاكل السقوف الهوابٌة المتوازنة  

األسبوع الثانً 
 عشر

الجدران الخارجٌة للمبنى ومتطلباتها   وتشمل External  envelopالقشرة الغالفة للمبنى 
الطوابق   على انظمة الجدران الخارجٌة لالبنٌه المتعددة  وانواعها والتركٌز  الوظٌفٌة والبٌبٌة

 (  Facing( والتغلٌف )   Cladding)   ( واالكساء Infill'sالحشوات )   وهً

األسبوع الثالث 
 عشر

وتشمل القواطع والجدران الخفٌفة الوزن سهلة    internal divisionsالتقطٌعات الداخلٌة 
 والتركٌب  الفك

األسبوع الرابع 
 عشر

  واالرضٌات المعلقة suspended ceilingوالسقوف  Ceilingsالسقوف الداخلٌة 
Suspended floors 

       الصف الثالث                                                             302( هـ ع هـ IIIتركٌبمبانً )

                                                       الفصل الدراسٌالثانً:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 األسبوع األول 

 Stairs and Ramps   الساللم والمرتقٌات

الموقعً والمسبقة الصب   الصب  أنواع الساللم وخاصة الساللم الخرسانٌة المسلحة    -
 وسلوكها االنشابً .  المختلفة للتشٌٌد  االنشابٌة  والطرق
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وانصاف اقطار   لالشخاص والعجالت وزواٌا االنحدار Rampsالمرتقٌات           -
 الدوران .

 األسبوع الثانً 

 Services  خدمات االبنٌه 

 وانظمتها ومستلزماتها داخل المبنى   H V A Cخدمات التدفبة والتبرٌد   -

 األسبوع الثالث 

الرموز   والتعرف على بعض  واالنارة والتؤسٌسات  الخدمات الكهربابٌة          -
 فً المخططات   المستخدمه

  Water supply and drainageالخدمات الصحٌة           -

 خدمات االتصاالت والخدمات الخاصة . األسبوع الرابع 

 الهٌاكل الفوالذٌة / مادة الحدٌد استخراجه ومكوناته وانواعه وخصابصه وسلبٌاته . األسبوع الخامس 

 االساسٌة له .  االساسٌة للفوالذ والمقاطع االنشابٌة  انواع الهٌاكل االنشابٌة األسبوع السادس

 األسبوع السابع 
ربط المقاطع   طرق الربط ما بٌن العناصر والمقاطع االساسٌة للهٌاكل الفوالذٌة وطرق

 االساسٌة مع بعضها البعض . 

 ( Bracingواالفقٌة )   تقوٌة الهٌاكل الفوالذٌة ضد القوى الجانبٌة  طرق األسبوع الثامن 

 األسبوع التاسع

للسقوف والجدران وطرق ربطها وعزلها   الخارج الهٌاكل الفوالذٌة من   تغلٌف  طرق
 بٌبٌا 

 وحرارٌا وصوتٌا مع تفاصٌل الفتحات .

 االرضٌات واالرضٌات الوسٌطة وهٌاكلها ومواد انهابها   التقطٌع الداخلً وانواع األسبوع العاشر

 الساللم الفوالذٌة وانواع وطرق تشٌٌدها والخرسانه وتفاصٌلها  األسبوع الحادي عشر

 الفوالذ والخرسانه وتفاصٌلها   الهٌاكل االنشابٌة المركبة من مادة األسبوع الثانً عشر

 والجداول المتداولة  S F B  /CIنظام  األسبوع الثالث عشر

 األسبوع الرابع عشر
وانواع المخططات التً ٌتعامل بها هذا على المخططات  S F B  /C Iتطبٌق نظام  

 النظام 

 الصف الثالث                                                 303رقم الرمز هـ ع هـ  II   االنشاءات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف :

االنشابٌة لالبنٌة   من موضوع االنشاءات للسنه الدراسٌة الثالثة فٌتغطٌة عامه للتصامٌم  ٌتخصص الجزء االول 
القوى وطرٌقة اٌجاد سكونٌة   المصصمهباستخدام الخرسانه المسلحه ومن خالل طرح المفاهٌم العامه فً اصول توزٌع

تالمستخدم مع تحلٌل الصول تصامٌم العتبات الخرسانٌة والسقوف واالنفعال للحدٌد والكونكرٌ  المنشاء وحساباتاالجهاد
واجزاء الشد   االعمدة الحدٌدٌة وتحلٌل  الحدٌٌدة  بؤصول تصامٌمالمنشاءات  واالعمدة اما الجزءالثانً فٌتخصص

متخصص   فٌمختبر  بعض التطبٌقات العلمٌة االعتاب وتشمل التغطٌه النظرٌة على بعض انواع  وتصامٌم  فٌالمسنمات
للمواد االنشابٌة ومن خاللمجموعة تجارب تشمل الطابوق والكاشً المزابٌك والكونكرٌت وحدٌد التسلٌح والحجر )التكسٌة 

 والتغلٌف ( والمرمر والخشب والركام الناعم الخشن 

  302هـ ع هـ   IIاإلنشاءات 
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 الصف الثالث                                                                  الفصل الدراسٌاألول:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع  

 مقدمة عامه عن المنشات وتوزٌع القوى وانواع القوى المسلطه علٌها   2+ 1األسبوع األول 

 المنشؤت المحدده وغٌر المحدده سكونٌا وطرٌقه اٌجاد درجه سكونٌه المنشؤ  5+4+3األسبوع 

  7+ 6األسبوع 
تصامٌم الخرسانه المسلحه )مكونات الخبطه الخرسانٌه ومخططات مقدمه عن 

 االجهاد االنفعالً للحٌد والكونكرٌت المستخدم (

  11+10+9+8األسبوع 
تحلٌل تصمٌم العتبات الخرسانٌه المسلحه )التسلٌح فً منطقه الشد ومنطقه 

 الضغط( لمقاومه عزوم االنثناء 

 الخرسانٌه لمقاومه القص .تصمٌم االعتاب   14+13+12األسبوع 

 الصف الثالث                                                                    الفصل الدراسٌالثانً:

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 مقدمه عن السقوف الخرسانٌه وانواعها   1األسبوع األول 

 االحمال المتنقلة باتجاه واحدتصمٌم السقوف الخرسانٌه ذات   3+2  األسبوع

  7+6+5+4  األسبوع

 االعمده الخرسانٌه انواعها ومواصفاتها .

 عزوم االنحناء لالعمده  –مخططات القوى المحورٌه  -أ        - أ

 تصمٌم االعمده الخرسانٌه القصٌرة  –ب         

   مقدمة عامة عن المنشاءات الحدٌدٌة  10+9+8األسبوع 

       13+12+11األسبوع 

 تصمٌم وتحلٌل االعمده الحدٌدٌة المنفردة-أ  

 تصمٌم اجزاء الشد فً المسنمات  –ب

 Method( R - Mتصمٌم االعتاب الحدٌدٌه بطرٌقه ) -ج

 الصفالثالث                                                     304أساسٌاتالتخطٌط رقم الرمز هـ ع هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف :

ٌهدف الموضوع الى تعرٌف الطالب بالتطورات التً حدثت فً تارٌختطور المدن ونموها عبر الزمن بما فً ذلك  
لحضارات المإثرات االجتماعٌة , االقتصادٌة ,التقنٌة التً أدت الى احداث النمو والتغٌٌر فً المدن . بدءا با

 القدٌمةوصوال الى المدن المعاصرة .

وٌتطرق   المدن ومسبباتها وسبل تحاشٌها  التً اصابت كٌان  ظواهراالمراض  وٌإشرالموضوع بنظرة استعراضٌة
االرض الربٌسٌة  العملٌة التخطٌطٌة واستعماالت بما فً ذلك  االسس والنظرٌات التخطٌطٌة  الموضوع الى بعض
 لشاملة .ومبادئ المخططات ا
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وٌهدفالفصل الثانً من هذه المادة تطوٌر وانضاج مفاهٌم الطلبة حول النمو والتطورالفٌزٌاوي للمدن وفق سٌاقات نظامٌة 
والتسلسل التارٌخً للتطور وتركز المادة اٌضاعلى مبادئ التكوٌنات الشكلٌة   لتحقق من خاللها مبادئ الجمالٌة والسٌاحٌة

المعماري   تحقٌق ذلك ٌتوجب اللجوء اوالَ الى فهممبادئ التكوٌن  كتلة بالفضاء . ومناجلللعمارة الحضرٌة وعالقة ال
 والتالف الحسً .  الوحدة البصرٌة  والحضري واالداتالتً تحقق من خاللها

      304هـ ع هــ   رقم الرمز  التخطٌط أساسٌات

 الصفالثالث                                                                        األول الفصل الدراسً

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 األسبوع األول 
أوٌن  –مقترح بكنكهام  –المطروحة كمخططات المدن  Utopiasاالفكار الطوباوٌة 

 سوٌامانا مدن الحدابق . –لوٌرراٌت  –لوكوربورٌٌة افرانك  –

 األسبوع الثانً 
المكانً   تطرق سطحٌا الى التوسع –مشاكلها واهم سماتها  –المدن المعاصرة 

 الخدمٌة  –المواصالتٌة  –والمشاكل االجتماعٌة السكنٌة   والسكانً

 األسبوع الثالث 
اسباب الزٌادة السكنٌة واالسالٌب المعنٌة الحتساب       Populationدراسة السكان 

 ودالالته موثراته وطرٌقة انشاءه   انً, الهرم السك  السكانً  التوقع

 األسبوع الرابع 

نسبتها ضمن المدٌنة ,   لتوزٌعها ,  الصحٌحٌة  استعماالت االرض ماهٌة , االسالٌب
  للسٌطرة  المتبعه  اختالطات استعماالت االرض فً المدن المعاصرة , الوسابل

 علٌها .

 األسبوع الخامس 
السكن   شاكلة , اسالٌب المسح السكنً أسباب ازمةفً المدن المعاصرة م  االسكان

 السكنً المستقبلً .   طرق اجراء المسح والتخمٌن–منها   طرق الوقاٌة

 األسبوع السادس
انواع التجارة الداخلٌة  –المدن   وسبل توزٌعها داخل  التجارٌة  االستعماالت
 واثرها على تطور المدن اقتصادٌا وفٌزٌاوٌا سكانٌا .   والخارجٌة

 امتـــــــــــــــــــــــــــحان  األسبوع السابع 

 األسبوع الثامن 
 –العام للمدن   االستعماالت الصناعٌة ومتطلباتها وتوقٌعها ضمن اطار المخطط

 وتوزٌعها داخل المدٌنة   المناطق الترفٌهٌة انواعها ومتطلباتها

 التاسع األسبوع
 –بصري   الوقاٌة منها تلوث  اسبابها / سبل  التلوث فً المدن المعاصرة / انواعها

 جتماعً .تلوث ا –ماء   تلوث –تلوث هواء 

 األسبوع العاشر
 –المعاٌٌر المتبعه لتخمٌنها . مساراتها  –متطلباتها  –انواعها  –الخدمات فً المدن 

 الهاتف  –الكهرباء  –المجاري  -الماء

 األسبوع الحادي عشر
 –سماته ومواصفاته   محتوٌاتها الكتابٌة والمرتسمات واهم   -المخطط الشامل للمدن 

 خططات الشاملة للمدن .مع اٌضاح لبعض الم

 األسبوع الثانً عشر
 –مإثرها   -مراحلها المتعاقبة   -هٌكلها  – Planning Cycleدورة التخطٌط 

 الحٌاة والتخطٌط   تطبٌقاتها فً شتى مجاالت

 األسبوع الثالث عشر
اسباب ازمة  –عجلة التخطٌط   باستخدام  حالة تطبٌقٌة –التخطٌط المواصالت 

 منظومة المواصالت  –المواصالت 

 –القوانٌن واالنظمة التخطٌطٌة والبنابٌة العراقٌة واثرها فً السٌطرة على نمو المدن  األسبوع الرابع عشر
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 للتعداد   الشامل  المخطط

 الصف الثالث                                                     304ع هــ  هـ  رقم الرمز  أساسٌاتالتخطٌط

                                                         :الفصل الدراسٌالثانً

 الموضــــــوع  رقم األسبوع  

 األسبوع األول 

ومسببات اعتاللها , االختالطات االستخدامٌة االرض ,   امراضها –المدٌنة المعاصرة 
 التلوث 

 االمتداد الجفرافً , والتفكك المجتمعً .

 األسبوع الثانً 
الخبرة الجمالٌة   الجمال, الحاجة االنساٌة للجمال, التجربة الجمالٌة , التذوق الجمالً

 االستجابه الجمالٌة , النقد   اختالف القٌم الجمالٌة

 األسبوع الثالث 
المعنى ,   الشكل ,  فً تحدٌد  والمإاثرات  االعتبارات الجمالٌة فً المدٌنة , القٌم

 والتعقٌد .   البساطة  بٌن  الشكل  , النص , االشارة  الداللٌة

 األسبوع الرابع 
التشكٌل فً مفردات المدٌنة , القٌم والمإثرات فً تحدٌد الشكل , المعنى , الداللٌة , 

 الشكل بٌن البساطة والتعقٌد .النص , االشارة , 

 األسبوع الخامس 
  والتكوٌنات  على التشكٌالت  الكشتابٌة والفٌزٌولوجٌة االدارك وانعكاستها  النظرٌة
 الحضري   المشهد  وانبعاث  الكتلٌة

 األسبوع السادس
الحضرٌة واهمٌتها .. المٌادٌن العامة اشكالها , وانواعها وعالقتها بالكتل ,   الفضاءات

 الحدابق العامة وانواعها , الفضاء فً المدن االسالمٌة 

 فصلً  امتـــــــــــــــــــــــــــحان األسبوع السابع 

 األسبوع الثامن 

والمعاصر فً قرارات التطوٌر   من الموروث  التطوٌر والتحدٌث فً المدن والموقف
الحضري مسالة االحٌاء ) التقٌلدٌة ( وسٌاسات التطوٌر , ومعنى السٌاق والسٌاقٌة فً 

 النظام الحضري .

 األسبوع التاسع

واهمٌتها فً احداث الهوٌة المحلٌة ومناهضة   الخصوصٌة فً العمارة والتخطٌط
  المدن  فً اطار  التواصلخلق الهوٌة وتعزٌز السٌاحة و  العولمة . ومقومات

 واالحٌاء .

 األسبوع العاشر

واسلوبٌة التعامل معها االستمرارٌة , التجانس ,   الشوارع التجارٌة ومراكز .المدن
مالمح   الوضوح , الداللة وغٌرها من االعتبارات الداخلة فً رسم  االستقرار

 والشوارع التجارٌة   المراكز

 األسبوع الحادي عشر
مدن  –والنمو فً المدن   التغٌٌر  ت وتقنٌات االتصال واثرهما فً احداثالمواصال

 التوابع والمٌكالبولس , القرٌة العالمٌة 

 األسبوع الثانً عشر
والتطوٌر   محاور النمو  خدمات المدن واثرهما فً تعزٌز الكٌان الحضري وتوجٌة

 مدن المعاصرة لل  تحجٌم النمو المكانً والسكانً  والتوسع المكانً ادوات

 األسبوع الثالث عشر 
االنهاءات السطحٌة , االضاءة واالعالن كابٌنات هواتف  –اثاث الشارع والمٌدان 

 والنسق   اوانً مهمالت نباتات التنظٌم

ومكانٌا التعرض   عمرانٌا  المدن  على نمو  قوانٌن البناء واالعمار والتخطٌط واثرها األسبوع الرابع عشر
فً   خطط البناء التشرٌعات االسالمٌة F.C,O.S.R,F.A.Rالبناء   ضوابط  لبعضها
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 والتخطٌط .  العمارة

 االسبوع الخامس عشر
 –والتجدٌد   ونماذج  دراسات –اثر التشرٌع على رسم هوٌة المشهد الحضري  

 لندن . –بارٌس  –روما  – النجف

 الصف الثالث                                                305رقم الرمز هـ ع هـ  III   تارٌخ العمارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف :

  المختلفة  العمارةالمقارن( والتماٌز بٌن الطرز  تستعرض مفردات مادة تارٌخ العمارة باالعتماد على اسلوب )التحلٌل 
 وعلى اساس :  عبر التارٌخ

  السقوف  وطرق االنشاء المعتمدةومواصفات  المناخً والجٌولوجًوالتوصٌف   التارٌخٌة والقٌم  الموقع الجغرافً
كالزخارف والفن التشكٌلً والحلٌوغٌرها من  –الى تارٌخ الفن عبر عصوره المختلفة  مع التطرق  واالسس والجدران

 للحضارات المختلفة.  مع التاكٌد علىاصول التجمعات الحضرٌة  الفنون االخرى

 التالٌة : العمارةالطرز  تغطٌة  الثالثة  وتشمل مادة التارٌخللسنه الدراسٌة

عصر   المسٌحٌة المتقدمة والبٌزنطٌنٌة وعمارهالرومانسك والقوطٌة وعمارة  والعمارة  والرومانٌةالعمارة االغرٌقٌة
 النهضة .

            الصفالثالث                                            305رقم الرمز هـ ع هـ IIIتارٌخ العمارة

                                                                      االول :  الفصاللدراسً

 المواضٌع عنوان المحاضرة رقم االسبوع

 النشوإ والتطور  العمارة االغرٌقٌة االول

 اهم التراكٌب الحضرٌة والطرق االنشابٌة  العمارة االغرٌقٌة الثانً

 التخطٌط الحضري الهٌبودمً العمارة االغرٌقٌة الثالث

 العمارة االغرٌقٌة الرابع
التً اوجدها االغرٌق ) النسبة  العمارةالنظرٌات 

   والمودٌل  الذهبٌة والخداع البصري (

 وتمٌزها عن العمارة االغرٌقٌة  العمارةالسمات  العمارة الرومانٌة الخامس

 وكٌفٌة انشاءها   القباب الرومانٌة العمارة الرومانٌة السادس

 االمثلة الممٌزة للعمارة الرومانٌة  العمارة الرومانٌة السابع

  امتحان الثامن

 العماره المسٌحٌة المتقدمة التاسع

التجارب والمحاوالت التً جرت حول تحوٌر المبانً 
مارس فٌها الطقوس   القابمة الى كنابس  الرومانٌة
 المسٌحٌة 

 مبنى الباسلٌكا الرومانٌة وتحوٌرها الى كنسٌة  العماره المسٌحٌة المتقدمة العاشر

 العمارة البٌزنطٌة الحادي عشر
  للكنٌسة  كنموذج  االغرٌقً  الصلٌب  اتخاذ

 البٌزنطٌنٌة 
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 العمارة البٌزنطٌة الثانً عشر

انشاء القباب على اذرع الصلٌب المتقاطعه واستعمال 
الموزاٌك وبهذا اعطً العماره البٌزنطٌه طرازها 

 الممٌز .

 عماره الرومانسك الثالث عشر
استعمال العقود النصف دابرٌه والدعامات السانده 

 الضخمه كان فً ممٌزات هذه العماره 

 عماره الرومانسك الرابع عشر
شٌوع بناء المجمعات الدٌنٌة) الكاتدراف واالدٌر , 

 ومدارس الرهبان والراهبات (. 

               الصف الثالث                                                        305رقم الرمز هـ ع هـ III تارٌخ العمارة 

      الفصل الدراسٌالثانً :

                                                 

 المواضٌع عنوان المحاضرة رقم االسبوع

 النشوء والتطور  العمارة القوطٌة االول

 الصلٌب الالتٌنً وشكل الكنٌسة. العمارة القوطٌة الثانً

 تكامل معنى الكنٌسة بالمحتوى والمضمون. العمارة القوطٌة الثالث

 مشكلة قلة الضوء الطبٌعً فً المصلى. العمارة القوطٌة الرابع

 العمارة القوطٌة الخامس
إٌجاد الحلول الناجمة بإستخدام العقود الطابرة فً 

 والعقود الرباعٌة والسداسٌة فً المصلى.الواجهات 

 أمثلة متمٌزة للكنابس الفرنسٌة واإلنكلٌزٌة. العمارة القوطٌة السادس

  امتحان السابع

 أسباب ظهور طراز عصر النهضة. عمارة عصر النهضة الثامن

 كاتدرابٌة فلورنس والمعمار برولونسكً. عمارة عصر النهضة التاسع

 إنتشار الطراز فً روما ثم البندقٌة وأوربا. النهضةعمارة عصر  العاشر

 كتابات بالدٌو وأثرها فً العالم الجدٌد. عمارة عصر النهضة الحادي عشر

 ظهور المبانً العامة والتخطٌط المحوري. عمارة عصر النهضة الثانً عشر

 أمثلة لمبانً عصر النهضة وأشهر معمارٌها. عمارة عصر النهضة الثالث عشر

 عمارة عصر النهضة الرابع عشر
أفول وإضمحالل الطراز وظهور حركة الباروك 

 والركوكو فٌما بعد.

 الصف الثالث                                                      306خدمات صحٌة رقمالرمز هـ ع س 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف 
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تعرٌف الطالب المعماري بالمبادىء االساسٌة لتصمٌم الخدمات الصحٌة ) تصمٌمشبكات المٌاه البارده والحارة وتصرٌف  
 المٌاه العادٌه والثقٌلة ومٌاه االمطار فضالعن اصول جمع النفاٌات وتصرٌفها لالبنٌة الواطبة والمتعدده الطوابق (. 

     مٌم المسابح والحمامات والمرافق الصحٌة واصول تسقٌطها التوٌتعرف الطالبكذلك على اصول تصا         
التعامدي وطرق التغذٌة المابٌة مٌكانٌكٌا ,ومنظومات تصرٌف المٌاه فٌها باحتماالت مختلفه ومن خالل مجموعه من 

 االمثلة الحٌهالمنتخبة لهذاالغرض .

 )المادة فصلٌة(                                                     306خدمات صحٌة رقم الرمز هـ ع س 

                                                                         الفصل الدراسٌاالول :

 التوصٌف رقم االسبوع

 االسبوع االول ولغاٌة االسبوع الثامن

تصمٌم شبكات المٌاة الباردة والحارة لالبنٌة ذات الطابق الواحد 
 والمتعددة الطوابق 

Plumbing :-  

- Water supply pipe sizing. ( Hot and cold water ) 

 -  fixtureتراكٌب التاسٌات الصحٌة , انواعها , تصارٌفها 

 - Drainage systemشبكات تصرٌف مٌاه االمطار لالبنٌة 

 – Vent systemالتهوٌة النابٌب المجاري لالبنٌة شبكات 

 -  pipsmaterailانواع االنابٌب المستخدمة فً شبكات 

  المعماري لالبنٌة  الفقرات تدرس عالقتها بالتصمٌم  جمٌع هذه
 استخدامتها .  على اختالف

 االسبوع التاسع ولغاٌة االسبوع الثانً عشر

 - : Swimming pool المسابح 

 type -               انواعها

 design –التصمٌم المعماري وشبكات التغذٌة والتصرٌف 

 disinfectionطرق التعقٌم 

 bath room–تصمٌم مجموعة الحمامات والمرافق الصحٌة 

design  

 االسبوع الرابع عشر –االسبوع الثالث عشر 

Refuse storage system :- 

  والعمارات  السكنٌة  الطرق المختلفة لجمع النفاٌات فً االبنٌة
 المعماري لتلك االبنٌه   بالتصمٌم  وعالقتها  الطوابق  المتعددة

االسبوع السادس  –االسبوع الخامس عشر 
 عشر

Layout of bathroom for different type 

ذات تصامٌم مقترحة لمجموعة المرافق الصحٌة والحمامات البنٌة 
 -استخامات خاصة:

    - comps  
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 comfort station - 

 parking area -  

 الصف الثالث                                                    307رقم الرمز هـ ع س –خدمات تكٌٌف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف:

لتعرٌف الطالب   االساسٌة لتكٌٌف المبانٌواهم المنظومات المعتمدة عالمٌاَ ومحلٌاَ , مع محاولةتعرٌف الطالب بالمبادئ   
المالبمة فً االوقات الصٌفٌة والشتوٌة .ٌتعرف  بطرق حساب متطلبات , التكٌٌفالمركزٌة والثانوٌة واختٌار منظوماتها

اعتماد محددات الراحة الحرارٌة للمواطن  الطالب على اصول احتساب احمااللتبرٌد واحمال التدفبة من خالل
  واعتماد العوازل الحرارٌة الفتحات واختٌار المواد البنابٌةالمالبمة وتفاصٌل القشرة الخارجٌة للمبانً  العراقٌونسبة

 المإثرة . كاساسللسٌطرة على االحمال الحرارٌة الخارجٌة

 من منظوماتالتكٌٌف المعتمدة فٌها .   مثل انواع مختلفةامثلةمنتخبة ت  وٌتعرفالطالب على اصول التطبٌق من خالل

 307خدمات هندسٌة )تكٌٌف ( رقم الرمز هـ ع س 

 )المادة فصلٌة(                                                                       :الفصل الدراسٌالثانً

 الموضــــــوع  رقم األسبوع 

 مبادي الراحة البٌبٌة الحرارٌة  األسبوع األول 

 حسابات حمل التدفبة وحمل التبرٌد األسبوع الثانً 

 مبادئ التدفبة ومنظومات التدفبة  األسبوع الثالث 

 مبادئ التبرٌد  األسبوع الرابع 

 السكنٌة  تكٌٌف هواء الدور األسبوع الخامس 

 تكٌٌف هواء االبنٌة المتوسطة والكبٌرة  األسبوع السادس

 توزٌع الهواء وتصمٌم مجاري الهواء  األسبوع السابع 

 تصمٌم انابٌب الماء الحار والبارد الغراض التدفبة والتبرٌد  األسبوع الثامن 

 المساحات الربٌسٌة التقربٌٌة العمال تكٌٌف الهواء فً االبنٌة  التاسع األسبوع

 امثلة منتخبة ٌتعرف الطالب من خاللها على اصول العمل التطبٌقً 13+12+11العاشر+األسبوع 

 مالحظة:

 التكٌٌف  ٌتخلل الفصل الدراسً مجموعة اختبارات لمتابعهامكانٌات الطالب فً مجال 

 الثالثالصف                                                             308رقم الرمز   خدماتانارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف: 

 المبادى االساسٌة للمنظومات الكهربابٌة )منظومة االنارة(.  المادة الى تعارٌف الطالب بؤهم تهدف 
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  غٌرها ( وطرقومنظومة الحرٌق ومنظومة الهاتف ومنظومةاالستدعاء الداخلٌة و  الكهربابٌة  القدرة ومنظومة توزٌع  
من  والتكٌٌف والخدمات الصحٌة وغٌرها فً االنارة   ف  نسبة الى تغطٌة متطلباتالمبانً  احتسابالقدرة الكهربابٌة

االزمة  المساحات  المركزٌة وكٌفٌة احتساب  المتطلبات االخرى . كما ٌتعرف الطالب الى متطلبات الخدماتالكهربابٌة
 مبنى . فٌال  الحتوابها واصول تقسٌطها

        )المادة فصلٌة(                                                                  الفصل الدراسٌالثانً:

 الموضوع رقم االسبوع

 3+2االسبوع االول + 
المبادئ االساسٌة للمنظومات الكهربابٌة ) االنارة , القدره الكهربابٌة , 

 واالستدعاء .. الخ (منظومات الحرٌق والهاتف 

 اصول احتساب القدرة نسبة الى متطلبات المبانً المختلفة  5االسبوع الرابع + 

 امتحان شهري االسبوع السادس

 الخدمات المركزٌة واحتساب المساحات الالزمة الحتوابها 8االسبوع السابع + 

 12+11+10االسبوع التاسع +
اصول تصمٌم االنارة الداخلٌة وتكاملٌة االنارة الطبٌعٌة واالناره الداخلٌة 

 والتكامل مع منظومة التكٌٌف من خالل مجموعة امثلة منتخبة لهذا الغرض 

 امتحان تطبٌقً سرٌع  االسبوع الثالث عشر

 مناقشات عامة  االسبوع الرابع عشر

  الصف الثالث                                              309رقم الرمزهـ ع س   IIIبرمجة الحاسبات

                                                         الفصل الدراسٌاألول:

 الموضوع رقم االسبوع 

 3+2االسبوع االول + 

( والتعرف على مكوناته ) قابمة  3D studio Maxتشغٌل برنامج ) 
االوامر لوحات االوامر , فصٌلة العنصر , المشهد الفعال , منطقة السٌطرة 

  السٌطرة على عرض المشاهد , مفاتٌح  على الحركة والزمن , مفاتٌح
 السٌطرة على القفز , تحدٌد طور اختٌار العنصر 

 7+6+ 5االسبوع الرابع + 

  Zoomingعلى المشاهد , التزوٌم )  البسٌطة تغٌٌر توزٌع مشاهد الشاشه

 ( التصفح , البرم ) التدوٌر ( اختٌار العنصر .

 ادوات التعدٌل البسٌطة , دمج النماذج , تطبٌقت دمج النماذج  10+  9االسبوع الثامن + 

 12االسبوع الحادي عشر + 
( تصدٌر النماذج )  importالنماذج )   تكرار الكابنات والمواد , استٌراد

Export   ) 

 15+ 14االسبوع الثالث عشر + 
     ,Geosphere,Sphere cone, Boxالقٌاسٌة  انشاء العناصر الهندسٌة

,Tube, cylinder, plane.,تطبٌقاتTeapot, pyramid,tours    

 الصف الثالث                                                                    :الفصل الدراسٌالثانً 

 الموضوع رقم االسبوع 
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 2+1االسبوع 

 العناصر الهندسٌة المتقدمة 

  Hydra, Oil Tank , Chamber , cylinder , Chamber box, 

Tours Knot , Gengen ,L – Ext, Spindle, Capsule, Prism , Ring 

wave , C – Ext          انشاء موجة حلقٌة 

 ( (Line  ,Circle , Spline , Ellipse , Arc, Daunt, Ngon 4+ 3  االسبوع

 Text 6+5  االسبوع

 8+ 7  االسبوع
, عملٌات التعدٌل ,النسخ  Section  , المقطع Helix   اللولب

 ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ  Bend  ,Mirror, الحنً ,  Array,المصفوفات ِ

 10+ 9  االسبوع
 Boolean (Union  ,Intersection  ,Subtractionالعملٌات المنطقٌة 

) 

 12+  10االسبوع 
اضافه المواد , مبادئ  Perspective , Cameras , Lighteningاالضاءة 

 الحركة والتظلٌل

 اعطاء مبادئ اولٌه النظمة معمارٌة متطورة 14+  13االسبوع 

 الصف االثالث                                             310المعماري رقم الرمز هـ ع س أسالٌب الحفاظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف :

وهو حقل علمً متخصص   الطالب على موضوع مهم وحٌوي أال وهو موضع الحفاظ على التراث المعماري تعرٌف
 ٌعنً بؤمور حماٌةووقاٌة وأعادة تؤهٌل المبانً والمواقع ذات القٌمة األثارٌة والتارٌخٌةوالتراثٌة المتمٌزة .

بتداءاً مم مفهوم التراث واألرثالحضاري والمعماري وأهداف حماٌته ٌتناواللدرس المباديء والمفاهٌم األساسٌة للموضوع أ
والحفاظ علٌه , والمفاهٌم األساسٌة لكشف التراثالمعماري المتمٌز وتسجٌله وتوثٌقه , ومن ثم أنتخاب أسلوب المعالجة 

ضالى العدٌد من األمثلة المناسب ,ومناهج أعادة تؤهٌل وأحٌاء المبانً المحافظ علٌها ألستخدامات معاصرة . مع التعر
 التطبٌقٌة المحلٌة والعربٌة والعالمٌة .

 310أسالٌب الحفاظ المعماري رقم الرمز هـ ع س 

 )المادة فصلٌة(                                                                      :الفصل الدراسٌاألول

 رقم األسبوع  الموضـــــــــوع 

تعارٌف أساسٌة , أهداف الحفاظ ,  –الحفاظ على التراث المعماري 
 نشوء وتطور المفهوم 

 األسبوع األول 

 األسبوع الثانً أسباب ومصادر الضرر والفقدان فً التراث المعماري والحضري 

أبعاد الحفاظ على التراث المعماري : معاٌٌر أنتخاب المبانً , كفاءة 
األستخدام والجدوى األقتصادٌة , األبعاد األجتماعٌة والتخطٌطٌة 

 واألدارٌة والمالٌة 

 والتشرٌعٌة 

 األسبوع الثالث

الخطوات التحضٌرٌة ألعمال الحفاظ : الجرد , التوثٌق , التسجٌل ,   األسبوع الرابع
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 الدراسات 

 التارٌخٌة والفٌزٌاوٌة 

المعالجات ومعاٌٌر السلوكٌة : متطلبات المعالجة , أختٌار أسلوب 
 المعالجة , مستوٌات المعالجة , الحماٌة بعد المعالجة 

 األسبوع الخامس والسادس

 األسبوع السابع أمتــــــــحان فصلً 

أعادة التؤهٌل وتوظٌف المبانً التارٌخٌة : معاٌٌر أعادة التؤهٌل , 
 أنتخاب الوظٌفة المعاصرة , معاٌٌر تقوٌم كفاءة األستخدام 

 األسبوع الثامن

 األسبوع التاسع أمثلة محلٌة وعالمٌة  –دور أعادة التؤهٌل فً تحسٌن البٌبة الحضرٌة 

 األسبوع العاشر بٌقاتها ومشاكلها التجربة العربٌة فً الحفاظ المعماري : تط

 األسبوع الحادي عشر عرض للنماذج المتمٌزة  –التجربة العالمٌة فً الحفاظ المعماري 

التجربة المحلٌةفً الحفاظ : تارٌخ التجربة , الجهات ذات العالقة 
بالموضوع , األبعاد األساسٌة للتجربة , تجارب الحفاظ على المراكز 

 التارٌخٌة فً العراق 

 األسبوع الثانً عشر

: تجربة الكاظمٌة ,  النجفتجارب الحفاظ على المراكز التارٌخٌة فً 
 .. باب الشٌخ , الرصافة القدٌمة

 األسبوعالثالث عشر

األسبوعالرابع عشر واألسبوع الخامس  النجفتجارب الحفاظ على المبانً التارٌخٌة فً 
 عشر

 تفاصٌل مفرداتالمنهاج الدراسً للعام

2013-2014 

 )السنة الدراسٌةالرابعة(

 الصف الرابع                                                  401التصمٌم المعماري رقم الرمز هـ ع هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف: 

بتصمٌم مبنى منفرد  ٌهدف منهاج التصمٌم المعماري للسنة الرابعة إلى توسٌعمدارك الطالب المعماري وأنتقاله من التفكٌر
ذو وظٌفة محددة إلىالخروج إلى األطار العام للمدٌنة متعرفاً على كٌفٌة ربط المشروع المنفرد بالنسٌجالحضري للمدٌنة من 
خالل التعرف أصول التعامل مع التصمٌم الحضري والربط بنسٌجالمدٌنة وأمتداد المحاور البصرٌة والحركٌة فٌها, وتؤثٌر 

حضرٌوالخاص بالمنطقة المحددة للمشارٌع التصمٌمٌة, وذلك من خالل مجموعة مشارٌع خصابص النسٌج ال
تصمٌمٌةمتدرجة باألهداف والحجم مقسمة إلى ثالثة مشــارٌع أساسٌة, أثنان منها للفصاللدراسً األول ومشروع واحد ذو 

 رٌعة.أسكانً ٌخصص للفصل الثانً فضالًعن مجموعة األختبارات الس –مقٌاس حضري تخطٌطً

ٌكون المشروع األساسً للفصل الدراسً األول مشروعاً ٌحوٌعلى أقسام متعددة خاضعة إلى نظام مركزي موحد 
كمشروع مستشفى أو مجمع أكادٌمً أومجمع صناعً متعدد األنتاج أو مشاكلها, فٌتعرف الطالب على مباديء التخطٌط 

الخدمٌة الهندسٌة المختلفةوتركٌزاً على نظام التكٌف المركزي األساسلهكذا مشارٌع وكٌفٌة ربطها مع مجموعة المنظومات 
والخدمات الصحٌة والكهربابٌة, وصوالً إلى تكاملبٌبً أخذٌن بنظر األعتبار متطلبات التوسع المستقبلً وقرارات 

 تصمٌمها.
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ً لمجمع سكنً وٌخصص الفصل الدراسً الثانً لٌتعرف الطالب على مفاهٌمومباديء أساسٌة تتعلق بالمخطط األساس
إضافة إلى التعرف بشكل تفصٌلٌللمشكلة األسكانٌة فً القطر ومحاولة التوصل إلى بعض الحلول التطبٌقٌة لمشكلة 

نسمة( وذلك كً 2400العجزاألسكانً من خالل تصمٌم مشروع أسكانً متكامل الخدمات ممثالً بمحلة سكنٌة )سعة 
تكازٌة المطلوبة فٌها,وٌقسم المشروع التصمٌمً إلى مرحلتٌن تمثل ٌتعرف على جمٌع مستلزمات السكن والخدمات األر

كالً منهما مرحلة متكاملة حٌث تكونالمرحلة األولى مخصصة للعمل الجماعً أما المرحلة الثانٌة فٌركز على جزء من 
 المشروعلكل فرد من أفراد مجموعة المرحلة األولى.

 الصف الرابع                                           401التصمٌم المعماري رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                         الفصل الدراسً األول:

 المـــــوضوع تسلسل المشارٌع واألسابٌع

المشروع التصمٌمً األول 
األسبوع األول وحتى األسبوع 

 السادس

ٌهدف المشروع التصمٌمً األول إلى كسب الطالب خبرة التعامل مع األبنٌة 
المنفردة متعددة الطوابق متعددة الوظابف, مع وجود تباٌن فً أحجام الفضاءات, 

أي متضمناً فضاءات صغٌرة, متوسطة وكبٌرة, مع مجموعة من الفعالٌات 
 (infill)ي فً المنفردة وبؤسلوب األمالء وذلك من خالل تصمٌم مبنى تجار

Cellular  وسط نسٌج حضري متكامل ٌتضمن المشروع مجموعة من المحالت
التجارٌة )فعالٌات تسوٌقٌة( للتعرف على فعالٌة التسوق فً المدٌنة وكٌفٌة أرتباط 
هذه الفعالٌة مع حركة المدٌنة )من نسٌج حضري ذو كثافة بشرٌة عالٌة( وجمعها 

رع مصرف أو قاعات للمناسبات أو غٌرها ف –مع فعالٌات أخرى متوسطة الحجم
فضالً عن وجود كتلة بنابٌة متعددة الطوابق لمجموعة من الشقق التجارٌة ضمن 

مواصفاتها الموجودة بالمدٌنة حٌث ٌتعرف الطالب على كٌفٌة التعامل مع 
الخاصة بالنسٌج الحضري كشاخص بنابً ممٌز  النجفضوابط ومحددات أمانة 

 فً المنطقة.

المشروع التصمٌمً الثانً 
األسبوع السابع وحتى نهاٌة 

 الفصل الدراسً األول

ٌهدف المشروع الثانً إلى تعرٌف الطالب لمشكلة أكبر حجماً حٌث ٌتعامل مع 
مشروع متكون من مجموعة أجزاء لها خصابص وظٌفٌة معقدة ومتكررة فً أن 

مثالً( أو  واحد وهو مشروع نمطً مركب وٌكون أما مشروع صحً )مستشفى
تعلٌمً أكادٌمً كلٌة أو جامعة أو جزءاً منها حٌث ٌتعامل مع المشروع بجزبٌن: 

المرحلة األولى تتضمن مخطط أساسً للمكونات الربٌسٌة )األقسام األساسٌة( 
وكٌفٌة التصمٌم الفضابً للكتل. ٌهدف البرنامج إلى تعرٌف الطالب على أهمٌة 

ٌث ٌمثل الفضاء الجزء األساسً والمنظم التصمٌم المتكامل لكتلة الفضاء بح
للكتلة األساسٌة ومكونات المشروع والتعامل مع المخطط األساسً كجزء من 
تكوٌن المدٌنة وربطه بالنسٌج الحضري للمدٌنة متفاعالً مع محددات المنطقة 
الخاصة بالمشروع ومن ثم األنتقال إلى التصمٌم الخاص بمخططات األقسام 

لمشروع على مجموعة من الفضاءات المكتبٌة صغٌرة الحجم ووظابفها ٌحتوي ا
)أدارٌة( ومجموعة من الفضاءات متوسطة الحجم كؤقسام المستشفى وبتكرار 

نمطً واضح, ومجموعة من الفضاءات كبٌرة الحجم )كالقاعات الدراسٌة مثالً( 
فضالً عن خدمات أساسٌة وقاعة كبرى حٌث ٌتعامل مع هٌاكل أنشابٌة مختلفة 

بحور من صغٌرة ووسط وكبٌرة, وكبٌرة جداً مراعٌاً الخدمات والمفاصل ال
   وغٌرها مع دراسة لكامل منظوماتها الخدمٌة.

 الصفالرابع                                                    401التصمٌم المعماري رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                       الفصل الدراسً الثانً:

 المـــــوضوع تسلسل المشارٌع واألسابٌع

وهً مرحلة تخطٌط أسكانً ٌتعرف الطالب من خاللها على مفردات المحلة  المرحلة األولى
السكنٌة وكٌفٌة تخطٌط مجمع أسكانً ذو كثافة أسكانٌة عالٌة نسبٌاً )وسط_عالً( 
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 ) المخطط األساس (

 ستة أسابٌع

للحصول على أكبر عدد من الوحات السكنٌة وبالتالً أسكان أكبر مجموعة من 
ألجتماعٌة مع خدمات األسر فً موقع محدد وبؤفضل الظروف الصحٌة البٌبة / ا

البنى التحتٌة األجتماعٌة والفنٌة للمجمع السكنً. وٌتم ذلك كمرحلة أولى بعد 
التعرف على خصابص المنطقة السكنٌة والبٌبٌة األسكانٌة القدٌمة للمنطقة 

والمناطق السكنٌة ذات الخصابص األجتماعٌة والبٌبٌة المتدنٌة فً المدٌنة كما 
مجمع التصمٌمً بالبٌبة الحضرٌة للمدٌنة من خالل ٌهدف المشروع إلى ربط ال

تفهم النسٌج الحضري للقطاع المتكامل المحٌط بالمشروع وربطه مع محاور 
الحركة والمحاور/ البصرٌة والشواخص فً المدٌنة وتكوٌن تصمٌم حضري 

أساسً للمجمع ذو خصابص ممٌزة من خالل عالقة الفضاء والكتلة للحصول على 
ابٌة من خالل تصمٌم مجمع سكنً متعدد األسر ذو كثافة عالٌة نسبٌاً أعلى كثافة بن

ومحاولة الحصول على أعلى ممٌزات وخصابص للسكن متعدد األسر فً المدٌنة 
لتؤمٌن السكن للعوابل غٌر القادرة على توفٌر وحدات سكنٌة خاصة بها )ذو الدخل 

 الواطًءوالمتوسط(.

 المرحلة الثانٌة

 السكن()تفاصٌل التجمٌع 

 لغاٌة نهاٌة الفصل الدراسً

وهً مرحلة األنتقال من التكوٌن الكتلً والتخطٌط األساس إلى التصمٌم التفصٌلً 
المتكامل للمجمع السكنً وبكافة مكوناته ومستوٌاته شامالً جمٌع التفاصٌل الخاصة 
بالوحدة السكنٌة الواحدة على أن ٌتضمن المشروع خلٌط متجانس وشرٌحة متكاملة 

ن المجتمع المحلً محتوٌاً على مجموعات مختلفة من أحجام األسر وبالتالً م
مجموعات متباٌنة األحجام من الوحدات السكنٌة متدرجة من غرفتٌن نوم للعابلة 
الصغٌرة إلى ثالث واربع غرف نوم للعابلة المتوسطة وخمس غرف نوم للعابلة 

ة السكنٌة بخدماتها المتكاملة كبٌرة الحجم, مع محاولة رفع المعٌار السكنً للوحد
سواء على مستوى الوحدة السكنٌة أو التجمع السكنً أو البنى التحتٌة األجتماعٌة 
 وٌتضمن الفصل الثانً أختبارٌن للتصمٌم المعماري حسب أختٌار أستاذ المادة. 

 الصف الرابع                                       402تصمٌم الفضاءات الداخلٌة رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                                     الفصل الدراسً األول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف:

ماري بشكل عام وهذا على تعرٌف الطلبة على الجوانب التصمٌمٌة األكثر تخصصا فٌالفضاء الداخلً عن التصمٌم المع
 مستوٌٌن:

  

 )المادة فصلٌة( -ومستوى أدراك اإلنسان الحسً للفضاء:  مستوى الفكر الموجة للتصمٌم

 الجزء النظري -

ضمن المستوى األول تدرس التوجهات الفكرٌة الثقافٌةوالفنٌة وخاصة تلك المتداخلة مع التصمٌم الصناعً واالنتاج 
عام   داخلةمع الفكر الفنً للتزٌٌن ونظم الخدمات واالنارة وقطع االثاث , مع طرح تارٌخًالحرفً والمواد وتلك المت

وطرح تفصٌلً لتطور هذه االفكار والتوجهاتخالل القرن العشرٌن لتبلور االوجة المختلفة الفكار التصمٌم الداخلً 
للوصول إلى القدرة   االفكار فً اماكنهاالمعاصر واٌضاحما تعنٌة وبما ٌضمن فهم الطلبة للظروف المختلفة لنشإ تلك 

على التمٌٌز بما ٌمكناالستفادة منها فً تصمٌمات ٌطرحها الطلبة بما ٌنسجم وخصوصٌة المجتمع العراقٌوالظروف البٌبة 
 واالقلٌمٌة الخاصة, وبعٌداَ عن الطروحات الغربٌة غٌر المالبمة اجتماعٌاَوبٌباَ وثقافٌاَ.

على أساس أدراك اإلنسان الحسٌوتقبله للفضاء المحٌط به فً الداخل والمتغٌرات اإلنسانٌة  أما المستوى الثانً فٌطرح
القٌم االدراكٌةوالذوقٌة فً فهم واستخدام الفضاءات ومعاٌٌرها الوظٌفٌة   على مستوى األفرادوالمجتمعات المختلفة فً

 لرمزٌة فٌها على اإلنسان.ودراسة صفات تتابع الفضاءاتواالنتقال بٌنها والمإثرات المعنوٌة وا
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 الجزء التطبٌقً -

ٌشمل الفصل مشروعٌن: أحدهما ٌستغرق مدة أربعه إلى خمسةأسابٌع وٌهدف إلى توسٌع مخٌلة الطلبة وإبداعهم فً 
المستوٌات الفكرٌة واستخدامعناصر التصمٌم الداخلً األساسٌة فً الشكل واللون واإلنارة واألثاث ودورها فٌالتركٌز على 

 لجوانب الواقعٌة.ا

الواقعً التنفٌذي  المشروع الثانً ٌستغرق مدة شهرٌن وٌؤخذ إطارا واقعٌاومحلٌا ذا نكهة خصوصٌة فً الفكر والتطبٌق
لفضاءات حقٌقٌة وتطرح كمشكلة تصمٌمٌه بمستوٌاتها الوظٌفٌةوالتنفٌذٌة فضالَ عن المستوى الفكري والمعنوي والفلسفً 

 لمجتمع العراقً وخصوصٌته.وأسلوب التعبٌر عن طبٌعةا

بٌن المشروعٌن هناك اختبار تصمٌمً عملً سرٌع. وخالاللجزء النظري ٌإدي الطالب امتحان فصلً فضال عن 
 االمتحان النهابً وقد ٌعطى الطلبةواجبات أخرى )غٌر مبرمجة( لتكملة متطلبات المادة.

 الصفالرابع                                        403تصمٌم الفضاءات الخارجٌة رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                                   الفصل الدراسً الثانً :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف:

الخارجٌة او ماٌمكن تسمٌته المشهد الحدابقٌوتكاملة مع المبنى ومع   فً تصمٌم الفضاءات  التعرٌف بالمبادئ االساسٌة
المشهد المدٌنً العام. وٌتم التعرض إلى االسس والمبادبالواجبة فً اختٌار الموقع وتسقٌط المبنى ضمنه. ومعالجة 

مة المشهد المتكامل, والتعرض إلى متطلبات المعالجة مشاكالت الموقع واستثمارخصابصه ومقوماته لخد
الطبٌعٌةواالنشابٌة المكملة للمشهد الحدابقً. وٌتضمن الموضوع دراسة لتطور الحدابق عبرالتارٌخ مع التركٌز على 

ٌقوم  عملً, –وتطبٌقً  الموضوع ذو جانبٌن نظري  الجوانب الزمانٌة والمكانٌة المتعلقة بفكر تصمٌم الحدابقواخراجها
الطالب فً الجانب العملً باعدادالتصامٌم التفصٌلٌة الحدى الفضاءات الخارجٌة المنتجة ومن المتطلبات االخرى 

ٌقدمالطالب الجانب العملً باعداد التصامٌم التفصٌلٌة الحدى الفضاءات الخارجٌة المنتجةومن المتطلبات االخرى ٌقدم 
قة والمحددةمن قبل استاذ المادة سلفا, وٌتم انتخاب المشارٌع المتمٌزة لغرض الطالب تقرٌراَ فً احدى المواضٌع ذات العال

 عرضها على الطلبةبهٌبة محاضرة أو مناقشة بمشاركة طالبٌة. 

 )المادة فصلٌة(                            403 رقم الرمز هـ ع هـ  –تصمٌم الفضاءات الخارجٌة 

                                                                    الفصل الدراسً الثانً:

 العمــــلً النظري رقــــم األسبوع

 األسبوع األول
محاضرة تعرٌفٌة / شرح طبٌعة الدرس وأركانه / المصادر, والتقارٌر المباديء 

 األساسٌة فً التصمٌم: الموقع ومقوماته, بناء الفكرة والتعامل معها.

 األسبوع الثانً
المشروع التصمٌمً, تقدٌم وزٌارة  أستخدام الماء فً المشهد الحدابقً. 

 الموقع.

 األسبوع الثالث
مرحلة الدراسات: تقدٌم أولً.. تقدٌم  النباتات فً المشهد الحدابقً. 

 عام.

 الدراسات... تقدٌم نهابً, نقد عام.  النباتات والصخور .... األسبوع الرابع

 تحلٌل الموقع .. نقد عام. المكونات األنشابٌة فً المشهد الحدابقً. األسبوع الخامس

 .Day Sketch( 1أمتحــــان رقم ) األسبوع السادس

 تقدٌم الفكرة التصمٌمٌة األولٌة, نقد عام. الحدابق التارٌخٌة: العصور القدٌمة. األسبوع السابع
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 تطوٌر الفكرة األولٌة / تقدٌم التقارٌر. حدابق النهضة األٌطالٌة + عرض فلم. األسبوع الثامن

1تقدٌم أولً  حدابق النهضة الفرنسٌة واألنكلٌزٌة.  األسبوع التاسع
st

prelim . 

 نقد وتطوٌر األفكار.  الحدابق الٌابانٌة والصٌنٌة + عرض فلم. األسبوع العاشر

2تقدٌم ثانً  الحدابق األسالمٌة. األسبوع الحادي عشر
nd

Prelim . 

 تطوٌر ونقد فردي. الحدابق األسالمٌة _ تكملة. األسبوع الثانً عشر

 . Pre Finalتقدٌم ماقبل النهابً  سمٌنارات للتقارٌر المنتخبة. األسبوع الثالث عشر

         سمٌنارت.... تكمـــــلة. األسبوع الرابع عشر

 وتوافقاً مع جدول التقدٌمات المقرة فً مجلس القسم. Finalالتقدٌم النهابً  األسبوع الخامس عشر

 404تقنٌات بناء متقدمة رقم الرمز هـ ع هـ 

 الصف الرابع                                               413رقم الرمز هـ ع هـ   أالنشاءالتقنً  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف:

ٌهدف الموضوعتعرٌف الطلبة على النظم األنشابٌة المستخدمة من خالل أستعراض هذه األنظمةاألنشابٌة والتعرف على 
خصابص وسلوك كل نظام أنشلبً من حٌث أنتقال القوى األنشابٌةوتؤثٌرها على الشكل العام للنظام األنشابً والتعرف 

 على التفاصٌل المعتمدة لكلمنها.

لمهندسٌن معمارٌٌن عالمٌن مع نماذج ألبنٌة أستخدمتمنها تقنٌات ونظم  العمارةطلبة على المشارٌع فضالً عن أطالعال
التً ٌعملون علٌها  العمارةأنشابٌة متقدمة لزٌادة الناحٌة المعرفٌة للطالب وفتح أفاق جدٌدةلهم لألنطالق فً تحقٌق األفكار 

 فكرٌاً وتصمٌماً وأنشابٌاً.فً دروس التصمٌمالمعماري للوصول إلى مشروع متكامل 

ٌتضمن المنهجالدراسً محاضرات لتعرٌف الطالب بالنظم األنشابٌة المتقدمة والعدد واألدواتوالمهارات الالزمة 
والمستخدمة فً مثل هذه النظم فضالً عن أستضافة عدد من األساتذةالمختصٌن فً هذا المجال أللقاء محاضرات على 

هذه النظموالمعمارٌٌن واألبنٌة التً أستخدمت فٌها مثل هذه النظم ومناقشتها على شكل الطلبة مع تقدٌم تقارٌر عن 
 سمٌنارتتعرض من قبل الطلبة.

 الصف الرابع                                             404تقنٌات بناء متقدمة رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                        الفصل الدراسً األول:

 المـــوضوع رقم األسبوع

 األسبوع األول إلى العاشر
أستعراض النظم األنشابٌة والمتقدمة وتحلٌلها وطرق أستخدامها مع 

 أمثلة لمعمارٌٌن عالمٌٌن مع مبانً أستخدمت فٌها هذه النظم.

 األسابٌع الخمسة المتبقٌة

أللقاء المحاضرات ضمن  تتضمن أستضافة عدد من األساتذة الخارجٌٌن
نفس األتجاه العام لموضوع المادة مع تحدٌد مواضٌع التقارٌر التً 

سٌقوم الطلبة بتقدٌمها فً الفصل الدراسً الثانً وأختبار الطلبة بؤمتحان 
 فصلً لبٌان مدى تقبلهم وأستٌعابهم للمادة المطروحة فً المحاضرات.

 413رقمالرمز هـ ع هـ   أالنشاء التقنً

 الصف الرابع                                                                   فصل الدراسً الثانً :ال
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 المـــوضوع رقم األسبوع

 األسبوع األول إلى العاشر

مناقشة التقارٌر المقدمة من قبل الطلبة من خالل عرضها على شكل سٌمنارات 
األساتذة لغرض إطالعهم على أكبر عدد ومناقشتها والتفاعل فٌما بٌنهم وبٌن 

ممكن من أحتماالت األستخدامات األنشابٌة المتقدمة المعروضة فً هذه 
 التقارٌر.

إلى األسبوع  –األسبوع العاشر 
 الخامس عشر

تقدٌم ومراجعة مواضٌع التقارٌر مع ماتم أعطابهم من مادة علمٌة خالل الفصل 
األنشابٌة المتقدمة مع أجراء أمتحانٌن فصلٌٌن الدراسً األول وربطها بالنظم 
 بالمادة المنهجٌة ومادة التقارٌر.

 الصف الرابع                                                   405تخطٌطأسكانً رقم الرمز هـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف: 

ومات عامة عن األسكان كجزء مهم منتخطٌط المدٌنة وٌبتديء بتحلٌل المسكن ثم الدٌموغرافٌا ٌتناول الموضوع معل
األسكانٌة وبعدها ٌتناواللمجمعات السكنٌة وطرٌقة تنظٌم هذه المجمعات والتكوٌنات والحركة وٌتناول كذلك مبدأوحدة 

 الجٌرة معناها ومعاٌٌرها والخدمات العامة فٌها.

 )المادة فصلٌة(                                                                      :الفصل الدراسً األول

                                                

 المـــــــــــوضوع رقم األسبوع

 تعارٌف عامة. األسبوع األول

 تحلٌل المسكن. األسبوع الثانً

 ونسب التغطٌة.الكثافة البنابٌة  األسبوع الثالث

 الدٌموغرافٌة األسكانٌة. األسبوع الرابع

 التجمع األسكانً. األسبوع الخامس

 زٌارة مٌدانٌة لمجمع سكنً. األسبوع السادس

 معاٌٌر الوحدات السكانٌة. األسبوع السابع

 مفاهٌم وحدة الجٌرة. األسبوع الثامن

 معاٌٌر الخدمات العامة. األسبوع التاسع

 النمط السكنً.  العاشراألسبوع 

 تقارٌر ومناقشات حول مفاهٌم التجمعات األسكانٌة.  األسبوع الحادي عشر

 مالحظة:

 تتخلل الفصألختبارات ومناقشة طالبٌة. 

 الصفالرابع                                                             406األسكانرقم الرمز هـ ع هـ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف: 

تعتبر مادة األسكان فً فصلها الثانً الدراسً مكملة لمادةالتخطٌط األسكانً فً الفصل الدراسً األول دخوالً فً تعرٌف 
األسر والمتغٌراتالتخطٌطٌة  الطالب بمباديء األسكانعموماً وأنماطه المختلفة كاألسكان منفرد األسر واألسكان متعدد

 والتصمٌمٌة المإثرة فً كل منها.

كما ٌتعرف الطالب على أصول التصمٌم األسكانً علً الكثافةمن خالل مفاهٌم الحٌزٌة المكانٌة والخصوصٌة وعدم 
 الشرقٌة ومفهوم العام والخاصبحدود التجمع السكنً الواحد.

ت األسكانٌةالمرتبطة بالقرارات التصمٌمٌة النهابٌة للمبنى السكنً كما ٌتعرف الطالب على بعض المعاٌٌر والمحددا
 كمحددات الحركة العمودٌةواألخالء الفوري ومحددات الحرٌق وبعض خصوصٌات السكن فً المناطق الحارة الجافة.

 )المادة فصلٌة(                                                                              :الفصل الدراسً الثانً

 المـــــــــــوضوع رقم األسبوع

 تعرٌف السكن, األسكان, مفهوم السكن منفرد األسر ومتعدد األسر. األسبوع األول

 تعرٌف المسكن والمفهوم المعنوي للسكن. األسبوع الثانً

   تطور السكن األفقً والعمودي مع نماذج للبٌبة المحلٌة أفقً / عمودي. األسبوع الثالث

 األنماط السكنٌة )الشكلٌة( األفقٌة والعمودٌة.  األسبوع الرابع

 تعارٌف أرتباطات ومإثرات. –الكثافة السكانٌة األسبوع الخامس

 العابلة واألسرة فً التخطٌط األسكانً.  األسبوع السادس

 مفهوم الحٌزٌة المكانٌة فً السكن. السابعاألسبوع 

 األسبوع الثامن
الخصوصٌة وعدم الشرفٌة ومفهوم الفضاء المحمً )الخاص والعام فً األسكان منفرد 

 ومتعدد األسر(.

 األسبوع التاسع
المفهوم الفلسفً للسكنً و)األتجاهات, األرتباط بها, األمتدادات, وعالقتها بالفضاء 

 . الحضري فً السكن(

 األسبوع العاشر
المكان فً السكن,العتبة, الحدود, وعالقتها بالخصوصٌة والفضاء المحمً وتدرج الخاص 

 والعام, الهوٌة والشخصٌة. 

 المحالت السكنٌة, تدرجها واقسامها. األسبوع الحادي عشر

األسبوع الثانً عشر 
+13+14 

المعاٌٌر االسكانٌة وبعض محددات االسكان عالً الكثافة فً مفاهٌم الحركة العمودٌة 
الحارة   واالخالء االضطراري ومحددات الحرٌق وبعض خصوصٌات السكن فً مناطق

 الجافة. 

             الصف الرابع                                                               407هـ ع هـ   نظرٌاتعمارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف: 

ة والثور الفرنسبٌة على أساس مناقشة ودراسة تطور العمارة بجانبٌها النظري والتطبٌقٌفً فترة مابعد الثورة الصتاعٌ
التؤثٌرات كالهندسةوالتخطٌط والتطروات العلمٌة والتكنولوجٌة فً األنشاء والمواد األنشابٌة وتطوراتاألقتصاد والتغٌرات 
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ي العمٌقة فً البناء األجتماعً وتطورات الفنون التشكٌلٌةوالتطبٌقٌة الكبٌرة فضالً عن التطور الكبٌر فً تؤثٌر البناء النظر
كخلفٌة للمنتجالمعماري. كما سٌتم التذكٌر بؤستمرار بؤهم األحداث األجتماعٌة والساسٌة والثقافٌةكل ماجاء أعاله سٌطرح 
كنظرٌة غربٌة )أوربٌة بالدرجة األولى وأمرٌكٌة بالدرجةالثاٌة مع بٌان تجارب دول أخرى كالٌابان وأمركٌا الجنوبٌة(. 

رة العراقٌة )الماضً, الحاضر( ومناقشتها على أساس ماورد وما تمتحقٌقه فً الغرب كذلك فؤننا سنتذكربواقع حال العما
لصالحهم وما هو أساس ومهم لصالحنا فً بلورة فهم مشترك للعالقاتالمعتمدة حدٌثاً والواردة ذكرها فً أعاله للتؤكٌدعلى 

 أهمٌة المحلٌةوالتجربة الخاصة.

 الصف الرابع                                                     407نظرٌاتعمارة رقم الرمز هـ ع هـ 

      الفصل الدراسٌاألول:

                                                   

 المـــــــــــوضوع رقم األسبوع 

 3+  2األسبوع األول + 

تؤثٌرالثورة الجذور التارٌخٌة فً القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر مع بٌان 
الصناعٌة والثورة الفرنسٌة على األقتصاد والبناء األجتماعً بشكل عام فً 

 المجتمعات األوربٌة والعمارة بشكل خاص.

 5األسبوع الرابع + 
التقدم العلمً والصناعً والفنون / حركة الفن الجدٌد والعقالنٌة فً بداٌة القرن 

 العشرٌن.

 التحدٌث والحداثة.  األسبوع السادس

 التطورات الفنٌة بٌن القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن. األسبوع السابع

 األسلوب العلمً والباوهاوس. األسبوع الثامن

 تخطٌط المدن فً القرن العشرٌن / البداٌات.  األسبوع التاسع

 العمارة األمرٌكٌة / ناطحات السحاب والجذور التارٌخٌة فً مدرسة شٌكاغو.  األسبوع العاشر

 األسبوع الحادي عشر
 تطورات العمارة المرافقة للحركة الحدٌثة لما قبل الحرب العالمٌة الثانٌة

 )تؤثٌر السلطة(. 

+ 13األسبوع الثانً عشر +
14 

 مٌة الثانٌة. عولمة عمارة الحركة الحدٌثة وتجارب مابعد الحرب العال

 مراجعة / أمحتان شامل.  األسبوع الخامس عشر

 الصف الرابع                                                      407نظرٌاتعمارة رقم الرمز هـ ع هـ 

    الفصل الدراسٌالثانً:
                                                                                                                           

 المـــــــــــوضوع رقم األسبوع 

 تخطٌط المدن مابعد الحرب العالمٌة الثانٌة. األسبوع األول

 التطورات فً ستٌنٌات القرن العشرٌن ومناقشة كتاب فنتوري ) التعقٌد والناقض (. 4+  3األسبوع الثانً + 

 مناقشة موت الحداثة ةعمارة مابعد الحداثة والعقالنٌة الجدٌدة فً أٌطالٌا.  7+ 6 األسبوع الخامس +
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 عمارة الحداثة المتؤخرة والتكنولوجٌا العالٌة.  9األسبوع الثامن + 

 التفكٌكٌة / الفلسفة والتطبٌق. 11األسبوعالعاشر + 

 عمارة الطً. األسبوع الثانً عشر

 الحقٌقة الوهمٌة وتؤثر تكنولوجٌا المعلومات.عصر  األسبوع الثالث عشر

 العولمة والعمارة / األخالق والعمارة / رإٌة للمستقبل.  األسبوع الرابع عشر

 مراجعة وامتحان شامل.  األسبوع الخامس عشر

 الصفالرابع                                               408عمارةعربٌة أسالمٌة رقم الرمز هـ ع هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــــدف: 

حٌث تمتلك عمارتنا األسالمٌة الموروثة الكثٌر الكثٌر مماٌجب أن نستلهمه ونحن نخلق عمارتنا المعاصرة لتحقٌق 
تها فً أمتداد العالماألسالمً تواصلها مع جذورها, فؤن مادةالعمارة العربٌة األسالمٌة تهدف الى تغطٌة هذه العمارة ونتاج

  من الصٌن حتى أسبانٌا وعلى مدى القرون الطوٌلة ومنذ بعثة الرسول الكرٌم)ص( وحتى عصرنا الحدٌث, مما ٌتطلب
تعرٌفالطالب بجوانب عدٌدة من هذه العمارة تتجسد فً نماذج معمارٌة متمٌزة ومتنوعة بدءاًمن المدٌنة مروراً باألبنٌة 

الى أدق تفاصٌل الفن والزخرفةاألسالمٌة تطوٌر المفردات التً تإكد على أهمٌة التواصل الحضاري المنفرد وصوالً 
األفقً والعمودٌوأثر عمارة ماقبل األسالم فً العمارة األسالمٌة, وكذلك العماراتالمجاورة, مما ٌمهدللولوج فً دراسة 

زةللعمارة العربٌة األسالمٌة وهذه ٌتم تغطٌتها فً الشكل, انماطه, مصادره, عوامل خلقه والتً تجسدت فً سمات ممٌ
األسابٌع الستة األولى من العامالدراسً, عندها نتناول )مفهوم التحضر والمدٌنة وخصابصها وسماتها العامة 

ن والسوقوالمسكن العربً التقلٌدي بؤهم خصابصه وأرتباطه بالبٌبة الطبٌعٌة والحضارٌة ودوراألنسان فٌها وصوالً الى الف
األسالمً وأثر الدٌن فٌه( ثم نتناول تقارٌر الطلبةبتقارٌر لمواضٌع أخرى, وهكذا ثم تعرف الطالب على المفردات التً 

الراشدٌة واألموٌة والعباسٌة والطولونٌة والفاطٌة واألٌوبٌةوالممالٌك.... والعثمانٌة.... فضالً عن  العمارةتتناول المدارس
مفاهٌمالمعاصرة والتراث وذلك من خالل نماذج معمارٌة معاصرة متواصلة مع العمارة نتاجات القرن العشرٌن لتغطٌة 

 المورثةوتهدف هذه المفردات أن ٌستخلص منها الدروس لألستلهام وتوظٌفٌها فً العمارةالمعاصرة وخاصة مشارٌع.

 مالحظة:

المواضٌع التٌٌتناولها الطلبة بالدراسة  األسابٌعالمحددة للتقارٌر ومواضٌعها تختلف من سنة الى أخرى حٌث ٌتم تغٌٌر 
 والبحث كل عام بما ٌخدم هدف المنهج وٌزٌد من مداركالطلبة ولمنع ظاهرة النقل واألقتباس من تقارٌر سابقة.

 الصف الرابع                                              408عمارةعربٌة أسالمٌة رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                         :الفصاللدراسً األول 

 المـــــــــــوضوع رقم األسبوع

 األسبوع األول
الحضارة األسالمٌة والتواصل الحضاري األفقً والعمودي ومنابع الفن والعمارة 

 األسالمٌة.

 األسبوع الثانً
مفهوم الشكل, نشؤته, مصادره وأثر البٌبة الثقافٌة والطبٌعٌة فً تشكٌل العمارة 

 العربٌة األسالمٌة. 

 األسبوع الثالث
األنماط الفضابٌة والتكوٌنٌة فً العمارة العربٌة األسالمٌة, األنماط الهٌبوٌة فً 

 العمارة األسالمٌة. 

 األسالمٌة. السمات الممٌزة للعمارة العربٌة  األسبوع الرابع
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 األنفتاح على الداخل / جدلٌة الشكل والوظٌفة.  األسبوع الخامس

 وحدة وتنوع العمارة.  األسبوع السادس

 نشؤتها.  –المدن األسالمٌة األولى –التحضر فً األسالم األسبوع السابع

 خصابص المدٌنة األسالمٌة  األسبوع الثامن

 المكونات األساسٌة للمسجد –المسجد فً األسالم –العمارة الدٌنٌة األسبوع التاسع

 طرز المساجد حسب البٌبة الجغرافٌة / حسب المحاور ... الخ. األسبوع العاشر

 العمارة الدنٌوٌة / القصور ودور األمارة.  األسبوع الحادي عشر

 المسكن العربً األسالمً.  األسبوع الثانً عشر

 أمتحان شهري.  األسبوع الثالث عشر

 المدارس.  األسبوع الرابع عشر

 األضرحة والترب والمدافن.  األسبوع الخامس عشر

 الصف الرابع                                                408عمارةعربٌة أسالمٌة رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                        الفصاللدراسً الثانً:

 المـــــــــــوضوع األسبوع رقم

 األسواق فً المدٌنة العربٌة األسالمٌة. األسبوع األول

 الحمامات والخانات.  األسبوع الثانً

 العمارة العسكرٌة / البٌمارستانات ........... الخ.  األسبوع الثالث

 األسالمٌة )الراشدٌة, األموٌة, العباسٌة(. العمارةالمدارس  األسبوع الرابع

 األسالمٌة ) الفاطمٌة, السلجوقٌة ...(. العمارةالمدارس  األسبوع الخامس

 األسالمٌة )األٌوبٌة, المملوكٌة.. العثمانٌة(. العمارةالمدارس  األسبوع السادس

 عمارة المغرب العربً واألندلس. األسبوع السابع

 عمارة المشرق األسالمً. األسبوع الثامن

 تقارٌر الطلبة )العمارة قبل األسالم وأثرها فً العمارة األسالمٌة(.مناقشة  األسبوع التاسع

 مناقشة تقارٌر الطلبة )المدٌنة األسالمٌة فً الشرق والغرب األسالمً(. األسبوع العاشر

 مناقشة تقارٌر الطلبة )المعاصرة والحفاظ(. األسبوع الحادي عشر

 )األنماط الوظٌفٌة المختلفة(.مناقشة تقارٌر الطلبة  األسبوع الثانً عشر

 أمتحان شهري. األسبوع الثالث عشر
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 الفن األسالمً وموقف الدٌن األسالمً منه. األسبوع الرابع عشر

 العمارة العربٌة األسالمٌة فً القرن العشرٌن. األسبوع الخامس عشر

 الصف الرابع                                                 409عمارة ومناخ رقم الرمز هـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف:

تعرٌف الطالب على قاعدة معلوماتٌة واسعة لمجمل المفاهٌماألساسٌة للعالقة التبادلٌة بٌن البٌبة الطبٌعٌة والعمارة. بدءاً 
ٌعٌة المناخٌة وحقابقها الفٌزٌاوٌة, على المستوى األقلٌمً بشكل عام وعلىالمستوى المحلً لمنا طق العراق بالعواماللطب

بشكل خاص كمثال للمناطق الحارة الجافة, ثم الدخولفً مفاهٌم تبادل الفعل الدابم بٌن هذه العوامل والمتطلبات 
ٌجابٌات المناخٌة وطرٌقة الحماٌة للوصول إلىقٌم تخطٌطٌة الفٌسولوجٌة لألنسانكذلك ٌتوضح أمام الطالب السلبٌات واأل

وتصمٌمٌة قد تكون هً األساس فً تحدٌد مستوى المناخ المحلً للعمارةوالمناخ الموضعً فً الفضاءات الداخلٌة وتركز 
لطالب الدراسة بالدرجة األولى على تحدٌدخطوط المعالجات األساسٌة فً األبنٌة السكنٌة والعامة لكً ٌستطٌع ا

 أعتمادهافً أعماله التصمٌمٌة أن كانت على المستوى األكادٌمً أم على مستوى التطبٌق.

 الصف الرابع                                                       409عمارة ومناخ رقم الرمز هـ ع هـ 

                                                                     األول:الفصل الدراسً 

 المـــــــــــوضوع  رقم األسبوع

 األسبوع األول
مفاهٌم بٌبٌة عامة وأطالع الطالب على أهم الخصابص المناخٌة لمناطق العالم المختلفة 

 والتركٌز على مناطق المناخات الحارة والرطبة والجافة.

 األسبوع الثانً
التعرف على أهم المتغٌرات المناخٌة المإثرة فً الكابنات الحٌة والكابن النباتً وأستمرارٌة 

 تؤثٌرها وردود أفعال الكابن الحً والكابن النباتً فً التكٌف لهذه المتغٌرات عبر الزمن. 

 األسبوع الثالث
طٌة والتصمٌمٌة العامة للسٌطرة أصول التقٌٌم البٌو مناخً وأستنباط أهم القرارات التخطٌ

 البٌبة الخارجٌة والداخلٌة.

 األسبوع الرابع
األشعة الشمسٌة ومفاهٌم التوجه فً المناطق الحارة الجافة من خالل أستعراض واسع 

 ألصول العالقة بٌن شدة األحمال الحرارٌة الشمسٌة والتوجٌه لكافة أحتماالت دابرة األفق. 

 األسبوع الخامس
األحمال الحرارٌة من خالل التوجٌه المعتمد لواجهات المبانً مع تطبٌق لمجموعة  حسابات

 أمثلة مختارة. 

 األسبوع السادس
مفاهٌم فً أصول التشكٌل العمرانً نسبة إلى خصوصٌات البٌبة الطبٌعٌة المحٌطة 

 والتعرف إلى أهم القرارات المعتمدة نسبة إلى الظروف المناخٌة المإثرة.

 السابعاألسبوع 
مفاهٌم فً أساسٌات األنتقال الحراري عبر القشرة الخارجٌة للمبنى وأصولها فً أعتماد 

 لتقلٌل تؤثٌر األنتقال الحراري من خالل العزل الحراري.  العمارةالتفاصٌل 

 األسبوع الثامن

مفاهٌم عامة فً خصوصٌات الفضاءات المفتوحة فً المناطق الحارة الجافة والرطبة 
لمجمل الحلول التقلٌدٌة العربٌة وأمكانٌة أعتمادها فً النسٌج العمرانً  وأستعراض
 المعاصر. 

 األسبوع التاسع
مفاهٌم عامة فً األنارة الطبٌعٌة وأصول أستخدامها فً العمارة التقلٌدٌة حسابات األنارة 

 الطبٌعٌة وخصوصٌتها فً المناطق الحارة والجافة.

مفاهٌم فً أصول وسلوكٌات التحرك الهوابً وأثره فً تخفٌف األعباء الحرارٌة من  األسبوع العاشر
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 المناطق الحارة الجافة. 

ٌتخلل المحاضرات أختبارات وسطٌة مع تقدٌمتقارٌر أنفرادٌة أو جماعٌة لمواضٌع مختاره من قبل الطلبة تقدم مالحظة: 
 فً نهاٌة الفصل. 

 الصفالرابع                                                  410هـ رقم الرمز هـ ع  -صوتٌات العمارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف:

التعرف على مباديء السـلوك الصوتً فً الفضاء المغـلقوطبٌعة الظاهرة الصوتٌة فٌه عبر مفاهٌم األنعكاس الصوتً 
لنـفوذ فضالً عن مـفاهٌم التجاوب السمعً لهـا. ٌتم التطرق إلى أهـم المباديءالصوتٌة والمعاٌٌر واألمتصاص واألنتشاروا

المعتمدة فً تقٌٌم الفضاءات السمعٌة الكالمٌة والموسٌقٌة واهمالعٌوب الصوتٌة وعالجها واسـالٌب تصمٌم القاعات 
 نها فً األبنٌة العامة واألبنٌة السكنٌة.الصوتٌة. ودراسـة الضوضاءوأنواعهـا والتركٌز على أسالٌب الحد م

 )المادة فصلٌة(                                                                                  الفصل الدراسً الثانً:

 المـــــــــــوضوع رقم األسبوع

 األسبوع األول
)التردد, الطول الموجً, المفاهٌم األساسٌة التً توضح مواصفات الظاهرة الصوتٌة 

 شدة الصوت, الضغط الصوتً(.

 مناسٌب شدة الصوت والضغط الصوتً القدرة الصوتٌة ونسوبها... )تمارٌن رٌاضٌة(. األسبوع الثانً 

 األسبوع الثالث
الظواهر الصوتٌة التً توضح سلوك الصوت فً الفضاء المغلق )امتصاص, أنعكاس, 

 نفوذ, أنتشار, حٌود(.

 الرابع األسبوع
كٌفٌة توظٌف األنعكاس فً تصمٌم السقف العاكس واألمتصاص فً معالجة العٌوب 

 الصوتً ..

 األسبوع الخامس
معٌار زمن التردٌد والتعرٌف بهذا المعٌار وطرق حسابه وأهمٌته فً التصمٌم والتقٌٌم 

 الصوتً. 

 ً للقاعات السمعٌة والموسٌقٌةتمارٌن رٌاضٌة حول حساب زمن التردد الفعلً والمثال األسبوع السادس

 أمتحان. األسبوع السابع

 األسبوع الثامن
التعرٌف بالعٌوب الصوتٌة )صدى, صدى متكرر, تمركز بإري, رنٌن, تلوٌن, لغط 

).. 

 العٌوب الصوتٌة وطرق تشخٌصها رٌاضٌاً وحسٌاً وطرق المعالجة. األسبوع التاسع

 األسبوع العاشر
السمعٌة والمعاٌٌر التصمٌمٌة لها والمحددات الهندسٌة التصنٌف األساس للقاعات 

 لمواصفاتها )حجم, شكل, مواد تبطٌن, نسب, أبعاد(... امثلة.

 القاعات الكالمٌة مواصفاتها )حجم, شكل, مواد تبطٌن, نسب, أبعاد(... امثلة. األسبوع الحادي عشر

 شكل, مواد تبطٌن, نسب, أبعاد(... امثلة.القاعات الموسٌقٌة مواصفاتها )حجم,  األسبوع الثانً عشر

 تعرٌف الضوضاء, وأنواعه, مصادره, طرق انتقاله.  األسبوع الثالث عشر

 معالجة الضوضاء فً المجمعات السكنٌة على مستوى التخطٌط والتصمٌم والتفاصٌل. األسبوع الرابع عشر
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 .أمثلة –طرق العزل الصوتً ومعادالت حسابه األسبوع الخامس عشر

 الصفالرابع                                                    411نظرٌات التصمٌم الحضري رقم الرمز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصٌف المادة والهدف منها:

والنظرٌات األساسٌة العامة والخاصة ٌشمل الموضوع على المفردات األساسٌة لمفهوم التصمٌمالحضري وأسباب نشوبه 
للتصمٌم الحضري ومصادرهاوٌهدف بذلك تعرٌف الطالب بمفاهٌم الفضاء الحضري والعالقات التنظٌمٌة الفضابٌة 
العامةللهٌبة الحضرٌة ومكونات النسٌج الحضري والتقلٌدي والحدٌث وأنماط الهٌبة الحضرٌةوالنماذج التطبٌقٌة لها. 

 اً التعرف على نظرٌات أدراك وأستٌعابوفهم النسٌج الحضري.وٌتضمن الموضوع أٌض

وٌوضح الجدول الالحق توصٌف للمفردات العامة للمنهجومواضٌعه والتً ٌتم تناولها بؤسلوب وصفً وتحلٌلً فً ذات 
طالب الوقت بؤستخدام أسالٌبالتحلٌل والقٌاس المستخلصة من نظرٌات التصمٌم الحضري وأسالٌب تحلٌلٌة أخرى توفرلل

 أداة فكرٌة تحلٌلٌة تمكنه من فهم أهم الظواهر العامة للهٌبة الحضرٌةوعالقتها وأرتباطاتها بنظرٌات 

 التصمٌم الحضري.

 )المادة فصلٌة(                                                                   الفصل الدراسً الثانً:

 الموضوع عنوان المحاضرة رقم األسبوع

 األسبوع األول
التعرف على المفاهٌم التقلٌدٌة للتصمٌم الحضري  مفهوم التصمٌم الحضري

 وأسباب نشوبها.

 األسبوع الثانً 
الموروث التقلٌدي للهٌبة الحضرٌة, المكونات المادٌة  مكونات الهٌبة الحضرٌة

 ومتغٌراتها الحضرٌة.

 األسبوع الثالث
وفضاءاتها وخصابص كل أنماط الهٌبة الحضرٌة  الفضاء الحضري

 منها.

 األسبوع الرابع
مصادر نظرٌات التصمٌم 

 الحضري

التعرف على مصادر وأصول نظرٌات التصمٌم 
 الحضري ودراسة نماذجها المختلفة.

 األسبوع الخامس
مصادر نظرٌات التصمٌم 

 الحضري

النماذج الطبٌعٌة والخٌالٌة والنماذج المشتقة من العلوم 
 األخرى.

 السادساألسبوع 
التعرف على النظرٌات التً تعتمد على العالقة بٌن  العالقات التنظٌمٌة الفضابٌة

 المكان والتنظٌم للنسٌج الحضري. –الفضاء

 األسبوع السابع
نظرٌة الشكل الخلفٌة / نظرٌة الترابط / نظرٌة  العالقات التنظٌمٌة الفضابٌة

 المكان.

 األسبوع الثامن
لنظرٌات المجاالت المعرفٌة 
 التصمٌم الحضري

العلوم المعرفٌة األخرى وأرتباطها بنظرٌات التصمٌم 
 الحضري.

 األنثروبولوجً / الساٌكولوجً. النظرٌات –المجاالت المعرفٌة  األسبوع التاسع

 األسبوع العاشر
نظرٌات أدراك الهٌبة الحضرٌة ودراسات أدراك  المجاالت النظرٌة األخرى

 المشهد الحضري.

 تطبٌقات عامة ألمثلة محلٌة. خالصة أستنتاجات األسبوع الحادي عشر
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 الصف الرابع                                                            412المساحة رقم الرمز هـ ع س 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف:

أٌجاد القدرة على التعامل والتفاهم مع األعمال المساحٌةفً المواقع العملٌة, التعرف بالمفاهٌم الهندسٌة ضمن مجال هندسة 
من خالل التصمٌم والتنفٌذ وتدقٌق العمل, القدرةوالسٌطرة على المواقع وتخٌل  العمارةالمساحة ذاتالعالقة بؤعمال الهندسة 

 جة إلى الزٌارة المٌدانٌةواألستطالع.ظواهرها بصورة أولٌة دون الحا

وٌعتبر هذا الموضوع قاعدة معلوماتٌة للطالب ألغراضالدراسات المٌدانٌة لموضوع األسكان فً السنة الرابعة وموضوع 
 التصمٌم الحضري فً السنةالخامسة.

الصف                                                                                 411المساحة رقم الرمز 
                                                           الرابع

                                                   الفصل الدراسً األول: )المادة فصلٌة(

 المـــــــــــوضوع  رقم األسبوع

 األسبوع األول
تعرٌف بهندسة المساحة ومفهوم النقطة والخط وعالقة التمثٌل النظري بالواقع, 

 . العمارةمجاالت التً ٌمكن توظٌفها فً خدمة الهندسة 

 األسبوع الثانً 

أسالٌب تحدٌد المساحات المنتظمة ذات الحالة الشاذة غٌر القٌاسٌة, والمساحات غٌر 
خالل أمثلة تطبٌقٌة, تحلٌل القوانٌن التً  المنتظمة, وكٌفٌة أحتساب تلك المساحات من

ٌمكن أستخدامها فً أٌجاد المساحات المنتظمة وغٌر المنتظمة, التعامل مع الوحدات 
 المساحٌة المختلفة وأسالٌب التحوٌل بٌنها.

 األسبوع الثالث
تحدٌد األتجاهات وأنواع األتجاهات, العالقة بٌن األتجاهات الربعٌة والدابرٌة ونصف 

 ابرٌة, وكٌفٌة التحوٌل بٌنها.الد

 األسبوع الرابع

تعرٌف الزاوٌة أسلوب قٌاس الزاوٌة وأنعكاس الزواٌا وتصحٌحاتها على دقة األعمال 
الحقلٌة, المقارنة بٌن أنواع الزواٌا وخصوصٌة عمل كل منها وأسالٌب التحوٌل 

 الرٌاضً بٌنها.

 ا فً األسابٌع السابقة.تطبٌق عملً للمفاهٌم التً تم شرحه األسبوع الخامس

 األسبوع السادس

كٌفٌة تحدٌد موقع النقطة باألبعاد الجغرافٌة والكارتٌزٌة وكٌفٌة األستناد المرجعً 
للنقاط وماهٌة العالقات التً تربط بٌن النقاط وأهمٌة الحصول على نقاط الضبط 

 وأسلوب التعامل معها. 

 األسبوع السابع

تحدٌد مفاهٌم الخط المستقٌم وأمتداته, مع الربط الهندسً بٌن النقطة والخط, أٌجاد 
أحداثٌات النقاط غٌر المعلومة من خالل معرفة أحداثً نقطة واحدة, األستناد إلى 

 مرجعٌة أفتراضٌة فً النقاط غٌر معلومة 

 األسبوع الثامن
قع, مع عكس األلٌة بؤسلوب كٌفٌة توقٌع األبنٌة والمنشآت من المخططات على الوا

 رفع الموجود من المنشآت إلى المخططات وأنشاء خرابط الموقع. 

 األسبوع التاسع
حساب األحداثٌات أعتماد على المسافة واألتجاه وأجراء التصحٌحات الملزمة لتفادي 

 األخطاء الناتجة بسبب األرصادات الحقلٌة.

 األسبوع العاشر
حساب األتجاهات المختلفة والمسافات أعتماد على األحداثٌات المعرفة وتطبٌق 

 العملٌات التصححٌة علٌها. 
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 األسبوع الحادي عشر
التعرف على أهم األخطاء الناجمة على القٌاسات الحقلٌة وكٌفٌة التخلص منها وتقلٌل 

 تؤثٌراتها.

 األسبوع الثانً عشر

المفاصل الربٌسة فٌها, مع تمٌز الظواهر والتفرٌق قراءة الخرٌطة والتعرف على أهم 
بٌن تلك التً ٌمكن أعتمادها وفق المقٌاس الحقٌقً التً أسالٌب تمثٌلها رمزٌة فقط, 

األستدالل من الخرٌطة على المواقع وتعرٌف األتجاهات ألعتمادها كمرجعٌة فً 
 الحقل.

 األسبوع الثالث عشر

أنواع الخطوط الكونتورٌة وأمكانٌة األستفادة منها, تعرٌف األرتفاعات وكٌفٌة تمثٌلها, 
أسالٌب تحدٌد المقاطع الطولٌة والعرضٌة وعكس أمكانٌة قراءة األرتفاعات مع الفابدة 

 منها فً أنجاز التصامٌم وتحدٌد طبٌعة الموقع وخصوصٌة العمل التً ٌتطلبها.

 األسبوع الرابع عشر

فً الحاسوب وفلسفة تكونها وأسلوب  ( CAD & 3D)مفاهٌم المجسمات فً أنظمة 
أحتسابها من قبل البرامج الجاهزة وماهً المعطٌات المطلوبة للسٌطرة على تكوٌن 

وعالقتها  ( TIN & GIS & GPS )هذه النماذج وتحرٌكها, التطرق إلى مفاهٌم 
   بالجانب العمرانً للمدٌنة.

 التطبٌقات العلمٌة.أمتحان بالمفاهٌم السابقة ومراجعة  األسبوع الخامس عشر

 تفاصٌل مفرداتالمنهاج الدراسً للعام                 

2013-2014  

 )السنة الدراسٌةالخامسة(

 الصف الخامس                                                                      501التصمٌمالمعماري هـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف

تعتبرهذه المادة الصفحه االخٌرة للطالب المعماري فً الممارسة التصمٌمٌة لسنوات الدراسةوتركز على مفهوم التطوٌر 
ومن خالل ذلك ٌتم  الحضري من خالل التوثٌق المٌدانً المباشر لماطق تراثٌة اومناطق مركزٌة فً المدن العراقٌة,

قوانٌن   التطوٌرٌه كاساس فً مفاهٌم الحفاظ والتطوٌر والمادة البنابٌة وباسلوبتنظٌمً معتمد على البدابل  وضع
تاخذ على عاتقها   طالب(8-6وبلدٌات المحافظات وٌشارك فً اعداد البدابل مجامٌع طالبٌة )من  النجفوتشرٌعات امانة

الحالة االستخدامٌة واستعماالت االرض   حال للمنطقة المعنٌة ومن خالل مخططات توضحتقدٌم التوثٌقاتلكامل واقع ال
المتمٌزة وعلى ضوء ذلك  العمارةوالحالةاالنشابٌة والحالة التراثٌة وتشخٌص المبانً الحفاظٌة وتجمٌعاتها وفرز المفردات

وصور حٌة, تناقشاٌجابٌاتها وسلبٌاتها من  التخطٌطً المالبم لتطوٌر المنطقة وعلى شكل مخططات ومجسات ٌقدم البدٌل
 قبل االساتذه وبمشاركة الطلبه كافة فً نهاٌه الفصاللدراسً االول.

 مالحظة:

ممكن للطالب الواحد او المجموعه من الطلبه اعتماد منطقةالتطوٌر الختٌار مشارٌع االطارٌح من ضمنها وعلى ان تقدم  
 نطقة المعنٌة .تفاصٌل اضافٌة منفردة لكلمشروع ضمن الم

)المادة                                                                           الفصاللدراسً األول:
                                                                                          فصلٌة(

 رقم االسبوع الموضـــــــــوع

نٌة لواقع الحال من خالل القٌاسات المٌدانٌة و التصوٌر والرسم الدراسة المٌدا
              الحر ومراجعه القوانٌن والمحددات السارٌة.

 االسبوع االول والثانً 
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تقدٌم االفكار التخطٌطٌة والتطوٌرٌةاالولٌة من خالل الدراسة المٌدانٌة 
 ومحددات الموقع.

 االسبوع الثالث والرابع 

 االسبوع الخامس والسادس  تقدٌم مخطط اساسً مقترح للبدٌل التطوٌري مسندا لقاعدة فكرٌة رصٌنة 

التقدٌم النهابً للبدٌل المقترح )مجسم بمقٌاس مناسب و مخططات اساسٌة 
 لكامل الموقع توضح التطبٌق العام وتوزٌع الوظابف المعتمده(.

 االسبوع السابع والثامن والتاسع

تقدٌم تفاصٌل معمارٌة ومفاصل مهمة فً الموقع مقسمة على الطلبة بشكل  
 انفرادي. 

االسبوع العاشر والحادي عشر 
 والثانً عشر

 الصف الخامس                                                                      502االطروحةرقم الرمزهـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف:

سنٌن دراسته من نضوج فكري واصول  الطالً خــالل  تعداالطروحة الحصٌله النهابٌة لعصارة المعرفة التً توصل الٌها
وتقالٌدهوثقافته...تاركٌن  والجذور العمٌقة لبلده وامته ومجتمعه  التصمٌمً وانتمابٌة للمكان وارتباطه بالقٌم فً العمل

من خالل طروحاته الفكرٌة والتصمٌمٌه للمشروعالمختار والذي نـإكد فٌه ان   للطالب المجال لٌعبر عن كل هذه القٌم
  واضح معتمد او انتطرح من قبل االساتذه  مقترحة من قبل دوابر الدولةالمختلقه وذات منهاج  حقٌقٌة ٌكون مـن مشارٌع

الراسمالٌةرفٌعة المستوى   ه او مشروع متمٌز بٌبٌاَ او طوبوغرافٌا اوذو متطلبات نصبٌة تـحمل طـابعمعٌن  لحل مشكلة
كمشارٌع االسكان او مشارٌع صـناعٌة او   العمارةاومشروع ٌخـصص لحل مشكلة او ازمة مطروحة على الساحة 

ب لتنفٌذها.ٌبداء العمل على األطروحة منذ الكبٌرةٌسمح بمشاركة اكثر من طال  مشروعحفاظً متمٌز فً حالة المشارٌع
نهاٌة السنهالدراسٌة الرابعه وتكون العطلة الصٌفٌة مخصصة للدراسة ٌبداء العمل على األطروحةالمختصة لجمع 

مماثله   والتفتٌش عن الطروحات الفكرٌة والتصمٌمٌةلمشارٌع  المعلومات فضالَ عن المعلومات الخاصة باالمثلة المشابهة
الطلبة وصوالَ الى   قاعدة معلوماتٌةٌناقشها الطالب خالل الفصل الدراسً االول مع اساتذه المادة وبمشاركة كافةلتكون 

تقرٌر مفصل عن مجمل هذهاالعمال تقدم فً نهاٌة النصف االول من السنه الخامسة, وتكوٌن اساساَ لجمٌعالطروحات 
 الذي ٌتم تنفٌذذه فٌالفصل الدراسً الثانً.الفكــرٌة والتخطٌطٌٌة والتصمٌمٌة لمشروع االطروحة 

               الصف الخامس                                                                     502االطروحةالرمزهـ ع هـ 

                                                      الفصاللدراسً األول:

 رقم االسبوع الموضوع 

مناقشة مسودة التقرٌر االولً لمشروع االطروحة والذي تم اعتماده وجمع 
 معلوماته خالل العطلة الصٌفٌة.

 االسبوع االول والثانً 

القٌام باستكمال المعلومات واستخالص القٌم والمبادئ االساسٌة والتوجهات 
او من خالل   المباشر مع االساتذه  الفكرٌة التً استنبطت من خالل الحوار

 المشروع المعتمد.   لواقع  االعتماد على المراجع الرصٌنة والجذور التارٌخٌة

 والخامس  االسبوع الثالث والرابع

مستخلصات الدراسة السابقة فً طرح تشكٌلً ٌعطً لنا تصور محاوله لعكس 
 اولً لمجمل الفكرة التصمٌمٌة دون الدخول فً تفاصٌل تنفٌذٌة دقٌقه.

 االسبوع السادس والسابع والثامن

مجموعة مخططات مسنبطة من القاعدة   اعداد التقرٌر بشكلة النهابً مع تنفٌذ
 المعلوماتٌة الشامله لمجمل العمل. 

سبوع التاسع والعاشر والحادي اال
 عشر 

 مالحظة:

 ٌتخلل الفصل الدراسً مناقشات بمشاركةطالبٌة الغناء الدراسة. 

 الصف الخامس                                                                                  الفصاللدراسً الثانً:
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 رقم االسبوع الموضوع  

على شكل مجسم   الطالب لطرح مفهوم تشكٌلً شاملاعاده محاولة 
 اولٌة للمشروع المقترح.  توضٌحٌة ٌعطى صورة   ومخططات

 االسبوع االول والثانً 

المنهاج المعتمد ومن ثم   التطبٌق العام للمشروع وتطبٌق  الدخول ف ٌتفاصٌل 
اقسام   تحدٌد المنظومات الهندسٌة المعتمدة ومنظومات الحركة وتفاصٌل

 المشروع. 

 والخامس  االسبوع الثالث والرابع

االساسٌة وحل المفردات التصمٌمٌة   دراسات تفصٌلٌة لمفاصل المشروع
 المشروع الداخلٌة.  بٌر واضح للواجهات الخارجٌة ومعالموصوالَ الى تع

 االسبوع السادس والسابع والثامن

 االسابٌع االخٌرة تخصص لالعداد النهابً لالطروحة. 

 مالحظة:

 جمٌع مراحل التقدٌم خاضعة للمناقشة العلنٌةمع االساتذه والطلبه مع وحود  

 اختبارات سرٌعة لمواكبه مقدرة الطالب.  

  

  

 الصفالخامس                                                        503مواصفاتوتخمٌن الرمزهـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف:

اعمال التنفٌذ تهدفالمادة تعرٌف الطالب باالمور التنفٌذٌة الخاصة بعمل المعمرٌكمنسق لجمٌع االختصاصاتالداخلة فً 
عموما, وكمنتج لالعمال التصمٌمٌة فً االفكار االولٌةالمطروحة وموازنتها االقتصادٌة ومن ثم إعداد التصامٌم التفصٌلٌة 

ثم ٌتعرف الطالب على انواعالمقاوالت االنشابٌة واالسالٌب واالسس المعتمدة فً تقدٌرات   االصة بها..خصوصاَ 
العامة والخاصة وتفاصٌل شروط   ٌة واصول اعداد وتنظٌم جداول الكمٌات والمواصفاتوحسابات الكلفالتخمٌنٌة البناب

 المقاوالت.

  

 )المادة فصلٌة(                                                                          الفصاللدراسً األول:

 رقم االسبوع  المــــــوضوع 

 االول  االسبوع محاضرة تعرٌفٌة عن التخمٌن بجزبٌة التفصٌلً والعام 

 االسبوع الثانً  اطراف العمل الهندسً 

 االسبوع الثالث  للمناقصات والمقاوالت االنشابٌة   الوثابق القانونٌة

 االسبوع الرابع  مكونات الحقل البنابً ومراحل العمل 

 الخامس  االسبوع انواع المقاوالت االنشابٌة 

 االسبوع السادس  تقدٌرات الكلفة البنابٌة واالسس التً ٌرتكز علٌها التخمٌن التفصٌلً 
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 االسبوع السابع  المشارٌع , وتنظٌم جداول الكمٌات   الزٌادة فً كلفة

 االسبوع الثامن  الكمٌات وقابمة باالعمال التفصٌلٌة   اعداد وتنظٌم جداول

 االسبوع التاسع  كلفة المواد والعمل فً الودة القٌاسٌة 

 االسبوع العاشر  تفاصٌل حساب كلفة المواد االولٌة 

 االسبوع الحادي عشر  تفاصٌل الشروط والمواصفات الفنٌة 

  

  

 مالحظة:

 ٌتخلل القصل الدراسً اختبارات ومناقشات معامتحان شهري. 

                                          

  

  

  

الصف                                                             504ممارسةمهنٌة الرمزهـ ع هـ 
                       الخامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف:

باصول الممارسة المهنٌة وواجبات المهندس المعماري تجاه هذهالمهنة من خالل طروحاته  تهدفالمادة تعرٌف الطالب
التصمٌمٌة اوالَ كمفكر ومبدع بها, الى ممارسته المٌدانٌةكمنسق وقابد للفرٌق التنفٌذي... ثانٌاَ كذلك ٌتعرف الطالب على 

او فً االعمال البحثٌةوالتصمٌمٌة من خالل  عمارةالاهم واجبات المهندسالمعماري كمنفذ وكمشارك فً اعمال المسابقات 
مبدا تعمٌق العمل مع الدوابر المختلفة وكذلك ٌتعرف الطالب علىاصول التدرج المهنً مـن خالل التنظٌمات المهنٌة 

 المعمول بها فً نقابه المهندسٌٌنالعراقٌٌن.

)المادة                                                                         الفصاللدراسً األول:
                                        فصلٌة(

 رقم االسبوع  المــــــوضوع 

 االول  االسبوع العمارةالمهندس المعماري والمهنة 

 االسبوع الثانً  العمارةالخدمات االستشارٌة 

 االسبوع الثالث  سلم التدرج المهنً

 االسبوع الرابع  العمارةالهندسٌة و التنظٌمات المهنٌة

 الخامس  االسبوع نقابه المهندسٌن  نظام الممارسة والسلوك المهنً بموجب قانون

 االسبوع السادس  المعماري  المهندس  معاٌٌر انتخاب
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 االسبوع السابع  العمارةالمسابقات 

 االسبوع الثامن  العقد الهندسً االستشاري

 االسبوع التاسع  المعمارياجور المهندس 

 االسبوع العاشر  باعمال البناء  المتعلقة  قوانٌن البناء / التشرٌعات

  

  

 مالحظة:

 ٌتخلل الفصل الدراسً اختبارات ومناقشات مع امتحان شهري. 

  

  

 الصفالخامس                                              505نظرٌاتالتصمٌم المعماري الرمزهـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهــدف:

تهدفالمادة اطالع الطلبه على ابرزالنظرٌات فً التصمٌم )بشكل عام( والمتداخلة مع مجاالتعدٌدة كالصناعة والفنون 
الحادي عشـر والتركٌز علىنظرٌات   ا منذ مطلع القرن العشرٌنوحتى مطلع القرنالتطبٌقٌة وغٌرها ودراسة تبلوره

ومدارس التصمٌم المعماري وتبلور فكرة ومفهوم )فصل التصمٌم( واالنتقال منافكار الفنون الجمٌلة عبر عدد من 
افكار المنطق   واعوتاثٌر فلسفة العلم وان –الباهوس وطروحات التصمٌم الضامل   الحركات والمدارس الى مدرسة
فً البحث العلمً وانتقالها الى توجهات التصمٌمالمعماري وظهورها وتطور   العلمٌة  الموظفة فٌه فً تطورالمنهجٌة

كرٌستوفر الكسندر, ومن ثـم التاثٌرات من مجال االنسانٌات  وطروحات  العمارةاستراتٌجٌات التصمٌم فً المدارس 
وفكر   اللغوي فً المجال  التركٌب والتنظٌم  افـكار التصمٌم باستفادة العمارة من عالقاتواللغة والنظرٌةالبنٌوٌة ونشإء 

ما بعد البنٌوٌةوالفكر التفكٌكً وحركة الطً والتطرق الى تطور اسالٌب التصمٌم باستخدام الحـاسوبوسٌتم تطوٌر المادة 
ام الحاسوب ومفهوم الواقع االفتراضً وطرح باستخد وافاقة  فً مجال التصمٌم  الى طرح وتحلٌل ابرز البرامجٌات

 فً مجـال التصمٌم المعماري وهدفتحقٌق هوٌه العمارة العراقٌة المعاصره.  التجربة العراقٌةالمعاصرة

 )المادة فصلٌة(                                                                    الفصاللدراسً األول:

 األسابٌع الموضوع

 الجزء األول

التصمٌم ) بشكل عام والتصمٌم المعماري بشكل خاص ( كما ٌظهر فً   هو دراسة فعل 
التفكٌر   العقالنً ومنهجٌة العلوم علٌه , أنواع  وتؤثٌر الفكر  مطلع القرن العشرٌن

المنطقً الموظفة فٌه وٌكون االساس فً الدراسة اٌضاح نوع الفلسفة المإدٌة الى التوجه 
 فً التوجة العقالنً.  فلسلفة العلم  ٌتم دراسة تاثٌر  حٌثالمحدد 

 اسابٌع  6

 الجزء الثانً  
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الجزء الثانً ٌرتبط بدراسة التصمٌم ) بشكل عام والتصمٌم المعماري بشكل خاص (  
ضمن مإثرات العلوم االنسانٌة علٌه واثر فلسفة الجمال , والمٌتافٌزٌقٌا وااللسنٌات وخاصة 

النقدٌة   البنٌوٌة , الداللٌة والتفكٌكٌة ودراسة ارتباط بشكل وثٌق بالنظرٌةالنظرٌات 
)وٌستكمل طرح الموضوع فً الفصل الثانً بمادة نظرٌة النقد( وتتم دراسة االنتقال بٌن 

الحاصل عند منتصف القرن العشرٌن من خالل نظرة اشمل الى دراسة َ   التوجهٌن
 والعالم.النظرٌتن القدٌمة والجدٌدة للعلم 

 اسابٌع  5

 الجزء الثالث 

وتطرح فً نهاٌة الفصل المتغٌرات المإثرة على " التصمٌم " بشكل عام والتصمٌم  
المعماري بشكل خاص المتؤتٌة من تطور المعلوماتٌة ووسابل االتصال واستخدام الحاسوب 

وعالقتهما بالتوجهٌن , وتحلٌل نوع الحاسوب وتحلٌل نوع الفلسفة المرتبطة بهذا التاثٌر , 
 السابقٌن.

 اسابٌع  4

 الصف الخامس                                           506نظرٌاتالنقد المعماري رقم الرمز هـ ع هـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف:

واٌضاح نوع ارتباط كل   نظرٌات النقد المإثرة فً مجااللعمارةوٌتمالتركٌز فً هذه المادة على اطالع الطلبة على ابرز 
كٌفٌة   "نظرٌه النقد" " ونظرٌة" "ونظرٌة العمارة " " والفسلفة " وتحلٌل العالقات بٌن الجوانبالثالثة السابقة واٌضاح  من

 لمعماري.تؤثٌرها.فعل االنتاج: "التالٌف, التكوٌن, التصمٌم, والتركٌز" على تؤثٌرها فٌالتصمٌم ا

 )المادة فصلٌة(                                                                      الفصل الدراسً الثانً: 

 رقم األسبوع  الموضوع

 الجزء االول

فً الجزء االول من المنه توضح المفاهٌم والتعارف االساسٌة فً المادة وتحلٌلها : 
الفلسفة / نظرٌة العمارة / التصمٌم والنقد / فعل االختٌار / النظرٌة /نظرٌة النقد / 

  فً توجهات  فعل التلقً ابرز نظرٌات االدراك الحسً / اثر العلوم االنسانٌه
 نظرٌة العمارة.

 اسابٌع  5/ 4

 الجزء الثانً

العمارة والمتداخلة مع فً   ابرز نظرٌات النقد وخاصة المإثرة منها  وٌركز الجزء الثانً والربٌسً على دراسة
 نظرٌة العمارة.

 اسابٌع  5/ 3 النظرٌات الداللٌة )السٌموتٌكة(.

 اسابٌع  4/ 5 النظرٌة البنٌوٌة وما بعد البنٌوٌة )التفكٌكٌة / والطً فً العمارة تحدٌداَ(.

 أسابٌع  2/ 3 الظاهرتٌة

 أسابٌع 2/ 3 فً العراق  وسوف ٌتم تطوٌر المادة باتجاه طرح االفكار النقدٌة المعاصرة
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              الصفالخامس                                                     507  هـ ع هـ  العمارةعراقٌة معاصرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـدف:

وٌركزالموضوع على دراسة العمارة العراقٌة منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى نهاٌة القرنالعشرٌن مع التركٌز على 
ارٌة والثقافٌة التً رافقتها اهم التحوالت المفاهٌمٌة والتطبٌقٌة خالل العقود المختلقةللمرحلة وتشخٌص أهم المإثرات الحض

 تلكالتحوالت.

)المادة                                                                                     الفصاللدراسً األول:
                    فصلٌة(

 رقم االسبوع  الموضوع 

 االسبوع االول  من نهاٌة الدولة العباسٌة لغاٌة االحتالل العثمانً, أهم االثار المتبقٌة  النجف 

 االسبوع الثانً  العثمانٌون فً العراق, عمارة العراق فً ظل الحكم العثمانً 

 االسبوع الثالث  النجففً العقود االخٌره من القرن التاسع عشر, الوالة المصلحون فً  النجف 

 االسبوع الرابع                 والبنابٌة فً عمارة الحقبة العثمانٌة فً العراق العمارةالتكوٌنات 

 االسبوع الخامس                                             وتاثٌرهم المعماري  االلمان فً العراق

فً مطلع االحتالل, التطور الحضري فً بداٌات القرن  النجفالبرٌطانٌون فً العراق, 
                                                                   العشرٌن

 االسبوع السادس 

 االسبوع السابع                                                       العمارة االستٌطانٌه فً العراق

 االسبوع الثامن                                                             أمتحـــان

 االسبوع التاسع                العمارة العراقٌة فً ظل الحكم الوطنً, العمارة فً عقد الثالثٌنٌات

 االسبوع العاشر                                                     التطور فً مفهوم البٌت العراقً

البعثات العلمٌة المعماري العراقٌة الى خارج, الجٌل االول من المعمارٌٌن العراقٌٌن  
                                                                   الرواد

 االسبوع الحادي عشر 

 االسبوع الثانً عشر                                                العمارة العراقٌة فً عقد الخمسٌنٌات

 االسبوع الثالث عشر                                                 المعمارٌونالعراقٌون الرواد, تكملة

 االسبوع الرابع عشر           عقد الستٌنٌات والسبعٌنٌات, العمارة العراقٌة بٌن العالمٌة واستلهام التراث 

االسبوع الخامس                           العمارة العراقٌة فً ظل االنفجارٌة, عمارة الثمانٌنٌات
 عشر

 الصفالخامس                                                      508  هـ ع هـ  عمارةعربٌة معاصرة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الهـــدف:

ٌهدفالدرس الى تنمٌة وتوسٌع القاعدة المعلوماتٌة للطالب بواقع العمارة العربٌةاالسالمٌة المعاصرة على مستوى الفكر 
المعاصرة  موجز جدا ( فصل دراسً واحدحٌث ٌتعرف الطالب على نظرٌات العمارة االسالمٌة والتبٌطق ) وبشكل

والتوجٌهات الحدٌثة للمعمارٌٌن العرب وتحلٌل المشاكل المعاصرهللمدن والعمارة االسالمٌة و اسالٌب حل اشكالٌة الربط 
ضاري والفـكري ومواكبة التقنٌات والح  التارٌخً  بٌن التراث والمعاصره لتحقٌقعمارة تحمل معانً االرث

العربً االسالمً. ةٌتم ما سبق عن طرٌق تعرف الطالب على عدد من  المجتمع  فً  المعاصرةوالمتغٌرات الحدٌثة
المعمارٌٌنالعرب المتمٌزٌن والنتاج المعماري المعاصر وعرض عدد من النتاجات المعاصرةوالتوجهات التً تعبر عنها 

 .العربٌةوذلك فً مختلف الدول 

                     )المادة فصلٌة(                                                                      الفصاللدراسً الثانً:

 رقم االسبوع  الموضوع 

 االسبوع االول                                                    محاضرة تعرٌفٌة عن طبٌعة المادة 

 االسبوع الثانً                             للعمارة العربٌة واالسالمٌة  تحلٌل االتجاهات المعاصرة

 االسبوع الثالث       بشكل عام  المعاصرٌٌن  مناقشة التوجهات الفكرٌة والفلسفٌة المختلفة للمعمارٌٌن

ة التقلٌدٌة وما هٌة مفهوم االرث والمعاصرة وما هٌة المدٌنة العربٌة االسالمٌ  تحلٌل
 العماره العربٌة االسالمٌة 

 االسبوع الرابع 

 االسبوع الخامس  االتجاه التقلٌدي المحافظ على مستوى الفكروالتطبٌق )مشارٌع على مستوى المدٌنة( 

 االسبوع السادس     هذا االتجاه  والمعمارٌٌن الرواد فً  العمارة  االتجاه التقلٌدي الشعبً على مستوى

 االسبوع السابع                          االتجاه الكالسٌكً. المعمارٌٌن الرواد. افكارهم. مناقشتهم 

       االتجاه المعاصر )الربط بٌن التراث والحداثة( التوجهات المختلفة للمعاصرة , 

                                                   المعمارٌٌن والنتاجات المعبره عنها

االسبوع الثامن 
 والتاسع والعاشر 

متنوعة   االتجاة النقً الحدٌث )اتجاهات شكلٌة, اتجاهات فكرٌة, اتجاهات بٌبٌة( نتاجات 
                                                             فً الوطن العربً

 االسبوع الحادي عشر

والثانً عشر والثالث 
 عشر 

 مالحظة:

 ٌتخلاللفصل الدراسً اختبارات ومناقشات عامة

 الصفالخامس                                                      509فلسفةعمارة رقم الرمز هـ ع هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهـــدف:

فً السنة الدراسٌة الخامسة وكما   ٌهدفموضوع فلسفه العماره تحقٌق عدة اهداف معرفٌة مهمة لطالب الدراسات االولٌة
 -ٌؤتً:
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ا الربٌسة الثالث وهً مبحث المعرفة, تعرٌف الطالب باالسس العامة للتفكٌر, والتً تتناولها الفلسفة فً مباحثه .1
تدرس عبر مباحث   الوجود, القٌمة, وذلك باعتبار العماره احد المجاالت المعرفٌة التً

                                                                          الفلسفة

الربٌسة  العمارةمارٌٌن فً الجوانب تعرٌف الطالب بالمحاور الربٌسة الراء الفالسفة والمفكرٌن والمع .2
                       وارتباطها بمفاهٌم فلسفة التارٌخ والحضارة والمدٌنة والمجتمع.

تعرٌف الطالب بالمحاور الربٌسة للفلسفة العربٌة االسالمٌة واالغرٌقٌة واالوربٌة الحدٌثة والمعاصره لتكون  .3
على المستوى التارٌخً والفكري العام, زٌادة الى  العمارةمات بمثابة مإشرات عامة تفٌد فً تنظٌم المعلو
االسالمٌة بٌن الفلسفات االخرى لتعزٌزمكانتهاوتفعٌل حضورها فً   تعرٌف الطالب على منزلة الفلسفة العربٌة

                                       الواقع.

لمعماري باعتباره المفردة الربٌسة فً النتاج تعرٌف الطالب باالسس العامة لفلسفة المفهوم والمفهوم ا .4
                                                                              المعماري.

تعرٌف الطالب بالموقف الفلسفً فً العماره المعاصره والعمارة العراقٌة المعاصرة بغٌة تحقٌق التواصل  .5
 فكر العربً االسالمً.الفكري. والمحافظة على خصوصٌة ال

ٌرتبط الدرس بالمحاور الربٌسة لدورس اخرى ٌدرسها الطالب فً هذه المرحلة كمادة نظرٌة العمارة ونظرٌات  .6
 النقد المعماري, ومادة العمارة العراقٌة والعمارة العربٌة المعاصرة. 

  509فلسفةعمارة رقم الرمز هـ ع هـ 

 )المادة فصلٌة(                                                                الفصاللدراسً الثانً:

 رقم االسبوع  الموضوع 

 االسبوع االول                        مقدمة عامة عن الموضوع واهمٌتة وشرح محاوره الربٌسة 

 االسبوع الثانً                                              أسس ومباحث الفلسفة )نظرة عامة(

 االسبوع الثالث                              تارٌخ الفلسفة االغرٌقٌة واالوربٌة الحدٌثه والمعاصره

 االسبوع الرابع                                                    تارٌخ الفلسفة العربٌة االسالمٌة

 االسبوع الخامس                                                                    امتحان شهري

 االسبوع السادس                                                      العمارةتظرٌة القٌمة والقٌم 

 االسبوع السابع                                                                فلسفة تارٌخ العمارة

 االسبوع الثامن                                                          فلسفة الحضارة والعمارة

 االسبوع التاسع                                                                    فلسفة المفهوم

 االسبوع العاشر                                                            فلسفة المفهوم المعماري

 االسبوع الحادي عشر                                                                      امتحان شهري

 االسبوع الثانً عشر                                                         الفلسفة المنهجٌة التصمٌمٌة

 االسبوع الثالث عشر                                              الموقف الفلسفً فً العماره المعاصرة

  الموقف الفلسفً فً العمارة العراقٌة المعاصره
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 . البنى التحتٌة:01

 
 

 المرافق المجتمعٌة:  -02

 

 القبول :  -03
كل عام و بمعدل تخرج ٌحدده القبول  تطبٌقًالفرع ال –. ٌتم قبول طلبة خرٌجً الدراسة االعدادٌة 0

 المركزي التابع لدائرة الدراسات و التخطٌط و المتابعة فً وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً العراقٌة

  اقل عدد ٌقبل كل عام فً القسم 

 14 اكبر عدد ٌستوعبه القسم كل عام دراسً 

 خطط التطوٌر الذاتً:  . 04

ٌطمح القسم لالرتقاء بالمستوى العلمً لكادره التدرٌسً من خالل التشجٌع على اكمال الدراسات العلٌا و  
 التشجٌع على البحث العلمً لنٌل الدرجات المطلوبة بالترقٌة العلمٌة.

 البرنامجأهم مصادر المعلومات عن -05

 

 


