
 

 .العمارة و التخطيط لكلية :ا

 عمارة البيئية. :القســـم

  .ماجستير :الدرجة

 

 .البيئية ماجستير في عمارة مسمى البرنامج :

 

 البرنامج :  ةمد

 

 .فصول 5إلى  4دوام كلي: من  -

 .فصول 8إلى  7دوام جزئي: من  -

 

 :البرنامجنظام 

 

 .بالمقررات الدراسية و الرساله -

 

 :المطلوبة للتخرجالدراسية الوحدات 

 

 الوحدات المخصصة للرسالة : و عدد بدون الرسالةعدد الوحدات  -

 

 .ةساع 26عدد الوحدات المقررات اإلجبارية:  -

 .ةساع 12عدد الوحدات المقررات اإلختيارية:  -

 ساعات. 6: نهائي في العمارة البيئية أو بحث مشروععدد الوحدات  -

 

  

 (  ) إن وجدت للبرنامج:التخصصات الدقيقة 

 

 : للبرنامج الخطة الدراسية 

 

 .العمارة البيئية في تخصص

 

 

 رقم المقرر

 

 

 إسم المقرر

 

عدد الوحدات المعتمدة 

*  

 نوع المقرر **

 

 مالحظات
 نظري        عملي

     مقررات تحضيرية 

  إجباري   نظرية وتصميم العمارة البيئية  0540505

  إجباري   مقدمة في العمارة البيئية 0540510

  إجباري   نظريات وتاريخ العمارة البيئية 0540511

  إجباري   األنظمة الطبيعية 0540540

  إجباري   :العمارة البيئية1اإلنشاءات  0540550

  إجباري   :العمارة البيئية 2اإلنشاءات  0540551

  إجباري   التعرف على النباتات 0540580

     الدراسة مقررات 

  إجباري   العمارة البيئية للمواقع الحضري 0540601

  إجباري   التخطيط لموارد البيئة 0540602

  إجباري   عمارة البيئة اإلسالميةنظرية  0540610

  إجباري   طرق البحث في العمارة البيئية 0540611

  إجباري   حلقة دراسية في العمارة البيئية 0540612



 

  إجباري   إدارة وسياسة البيئة  0540640

  إجباري   تقييم ما بعد اإلشغال 0540650

  إجباري   مشروع نهائي في عمارة البيئة 0540701

  إجباري   بحث نهائي في عمارة البيئة 0540702

  إختياري   تنسيق العمارة البيئية الحضرية 0540710

  إختياري   النرويح والفراغات المفتوحة 0540711

  إختياري   نظريات التقييم للعمارة البيئية 0540712

  إجباري   طرق التصميم البيئي 0540713

  إختياري   البيئيةاالتصاالت  0540720

  إختياري   دراسة في العمارة البيئية 0540730

  إختياري   دراسات في العمارة البيئية 0540731

  إختياري   مواضيع في العمارة البيئية 0540732

  إختياري   اإلنسان والصحراء 0540740

  إختياري   النبات والقيمة البيئية 0540741

  إختياري   المائية والعمرانيةالبيئة  0540742

  إختياري   المحافظة على البيئة المائية 0540743

  إختياري   تصميم نظم الري 0540750

  إختياري   تطبيق اإلدارة والتطور العملي  0540760

  إختياري   مقدمة في الرسم بالحاسب اآللي 0540770

  إختياري   1الرسم بالحاسب اآللي   0540771

  إختياري   2الرسم بالحاسب اآللي   0540772

  إختياري   البستنة الزخرفية 0540780

  إختياري   علم التربة  وتطوير المالئمة 0540781

  إجباري   المحافظة والصيانة البيئية 0540790

  إختياري   إدارة الموارد البصرية 0540791

  إختياري   الغابات الحضرية 0540792

  إختياري   علم المحيطات   0540793

  إختياري   تخطيط وإدارة الموارد الطبيعية 0540794

  إختياري   تخطيط وإدارة المنتزهات الحضرية 0540795

  إختياري   إحياء وإدارة عمارة البيئة 0540796

  إختياري   اإلدراك البصري للعمارة البيئية 0540797

 

 

 اإلتصال *   ليس المقصود هنا ساعات

 ** مثال : إجباري  / إختياري  / إجباري  إختياري
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