
 

 بـــرامج الدراســـــات العُليـــــا

 

 .العمارة و التخطيط الكلية :

 .علوم البناء  :القســـم

  .ماجستير :الدرجة

 

 البناء. علومماجستير في  مسمى البرنامج :

 

 البرنامج :  ةمد

 

 .فصول 5إلى  4دوام كلي: من  -

 .فصول 8إلى  7دوام جزئي: من  -

 

 :البرنامجنظام 

 

 .ة الماجستيررسالبالمقررات الدراسية و  مسار -

 

 

 

 :المطلوبة للتخرجالدراسية الوحدات 

 

 الوحدات المخصصة للرسالة : و عدد بدون الرسالةعدد الوحدات  -

 

 .عةسا 15عدد الوحدات المقررات اإلجبارية:  -

 ساعات. 6العامة:  الوحدات المقررات اإلختياريةدد ع -

 .عةسا 12 :المقررات اإلجبارية اإلختياريةعدد الوحدات  -

 ساعات. 6عدد الوحدات المقررات اإلختيارية:  -

 ساعات. 6عدد الوحدات لرسالة الماجستير:   -

  

  



 

 : للبرنامج الخطة الدراسية 

 

 علوم و تقنية البناء. في تخصص

 

 

 

 رقم المقرر

 

 

 إسم المقرر

 

عدد الوحدات المعتمدة 

*  

 نوع المقرر **

 

 مالحظات
 نظري        عملي

  إجباري   طرق البحث 0520600

  إجباري   تاريخ علوم وتقنية البناء 0520601

  إجباري   مواد وانظمة البناء 0520602

  إجباري   البيئية العلوم 0520603

  إجباري   إدارة البناء 0520604

  إختياري   طرق البحث المتقدمة 0520610

  إختياري   الطرق الرياضية 0520611

  إختياري   إحصاء 0520612

  إختياري   أساليب التجارب العملية 0520613

  إختياري   التحليل العددي و البرمجة 0520614

  إختياري   بالحاسب اآلليالرسم  0520615

 ( : دراسة مجال بناء التكنولوجيا 1خيار )-أ 

الهياكل   –تخصص مجال التركيز في ال 1-1-أ

 المعمارية
  

 
 

  إختياريإجباري     نظريات متقدمة في االنشاءات 0520620

  إجباري إختياري    تصميم الخرسانية المسلحة 0520621

  إجباري إختياري    الحوائط تصميم المباني ذات 0520622

  إجباري إختياري    المنشآت مسبقة اإلجهاد 0520623

  إجباري إختياري    منشآت االسطح الرقيقة 0520624

  إجباري إختياري    تصميم وسلوك المباني الحديدية 0520625

     البناء -مجال التركيز في التخصص  2-1-أ 

  إجباري إختياري    السعودية -المباني المصنعه  0520630

  إجباري إختياري    االنظمة الجزئية في المباني 0520631

  إجباري إختياري    التشييد الصناعي 0520632

  إجباري إختياري    تشييد البنايات العالية 0520633

  إجباري إختياري    السالمة واالمن في المباني 0520634

  إجباري إختياري    اداء المبانيمعايير وتقييم  0520635

إدارة  –مجال التركيز في التخصص  3-1-أ 

 المباني
  

 
 

  إجباري إختياري    االقتصاد الهندسي 0520640

  إجباري إختياري    تخطيط التكاليف 0520641

  إجباري إختياري    العقود والقوانين 0520642

  إجباري إختياري    طرق الحسابات الكمية 0520643

  إجباري إختياري    الهندسة القيمية 0520644

  إجباري إختياري    العلوم السلوكية 0520645
 ( : دراسة مجال العلوم البيئية2خيار )-أ 

 الطاقة  –مجال التركيز في التخصص  1-2-أ
  

 
 

  إجباري إختياري    الخواص الحرارية واداء المباني 0520650

  إجباري إختياري    نظم وادارة الطاقة في المباني 0520651



 

  إجباري إختياري    تقنية الطاقة الشمسية 0520652

  إجباري إختياري    تمثيل وتحليل الطاقة في المباني 0520653

  إجباري إختياري    التصميم البيئي المتكامل 0520654

  إجباري إختياري    المباني في المناطق المدارية 0520655

     اإلضاءة -مجال التركيز في التخصص  2-2-أ 

  إجباري إختياري    البصر وادراك المنظور 0520660

  إجباري إختياري    المضوائية ومفاهيمها 0520661

  إجباري إختياري    مصادر وأجهزة الضوء 0520662

  إجباري إختياري    تصميم االضاءة داخل المباني 0520663

  إجباري إختياري    النماذج وأبحاث االضاءة 0520664

  إجباري إختياري    االضاءة الطبيعية في المباني 0520665

     لصوتياتا -مجال التركيز في التخصص  3-2-أ 

  إجباري إختياري    الصوتيات الطبيعية 0520670

  إختياريإجباري    نظريات الصوتيات 0520671

  إجباري إختياري   صوتيات المباني 0520672

  إجباري إختياري   التصميم الصوتي للقاعات 0520673

  إجباري إختياري   التحكم في ضوضاء البيئة    0520674

  إجباري إختياري   اجهزة ووسائل قياس الصوت   0520675

     الرسالة 

  إجباري    حلقة البحث الدراسية 0520699

  إجباري    رسالة الماجستير 0520700

 

 

 *   ليس المقصود هنا ساعات اإلتصال

 ** مثال : إجباري  / إختياري  / إجباري  إختياري
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