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قسم العمارة وتخطيط المدن ـ كلية الهندسة ـ جامعة قاريونس

التصميم المعماري ـ السنة األولى ـ عمارة
الهــــدف:
محاولة تعريف الطالب بأسس وقواعد التصميم المعمـاري (التمالـل ـ التنـاظر ـ التـوازن ـ التوامـق) مـن خـالل

تطبيقــات عمليــة وتوظيــف علــا هيئــة تكوينــات معماريــة وخلــق بعــا ايشــكال والكتــل المعماريــة والــذي
يسـاعد الطالـب مـي توسـيع الخيـال الفنـي والمعمــاري لـم ومحاولـة عكـس هـذا ايمكـار والتكوينـات المعماريــة
من خالل عمل النماذج المجسمة لتجسيد مفاهيم البعد اللالث لهذا الكتل وايشكال المعمارية.

الفصل الدراسي األول:
 دراسة التكوينات المرئية (النقطة ،الخط ،السطوح ،الحجوم).
 دراسة الدوائر وايشكال الهندسية المختلفة.
 العمــل علــا توظيــف المفــاهيم التــي يتعلمهــا الطالــب مــن مبــاد الفــن والعمــارة مــن خــالل تكليفــم
بإعداد أنواع من التكوينات.
 دراسة مي تعليم التعامل بالمساحات الخضراء رسماً والخط الهندسي.
 إعداد مشاريع بسيطة (مضاءات لعب أطفال).
 العمل علا تجسيد ايمكار التجريدية من خالل النماذج المجسمة.

منهجية التدريس:
محاض ـ ـرات نظريـــة مـ ــي المواضـ ــيع المقدمـــة ،تكليـ ــف الطالـــب بإعـ ــداد رس ــومات تصـ ــميمية لكـــل موضـ ــوع
(رصاص وتحبير).

الفصل الدراسي الثاني:
 عم ــل تص ــاميم أكل ــر عمقـ ـاً وي ــتم التركي ــز عل ــا الوظيف ــة وعالقته ــا باإلنس ــان والمقي ــاس اإلنس ــاني
والفضاء وتداخالت الفضاء.

 العمل علا تنمية قدرة الطالب علا توضيح أمكارا التصميمية برسم المساقط والواجهات.
 تنمية إحساس الطالب بعمق وارتفاع الفراغات برسم القطاعات الطولية والعرضية.
 عمل النماذج المجسمة لمشاريع صغيرة (أكشاك بيع ،معارا صغيرة ،شاليهات ،تأليث مضاءات
سكنية).
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منهجية التدريس:
محاضرات نظرية مي المواضيع المقدمة ،تكليف الطالب بإعداد التصميم المطلوب.

الهندسة الوصفية ـ السنة األولى ـ عمارة
أهداف محتويات مقرر الهندسة الوصفية II ،I
يهـدف مقــرر الهندسـة الوصــفية  Iإلـا تنميــة القابليــة الذهنيـة للطالــب مـي التفكيــر والتخيـل لششــكال والفـ ار

بأبعادهــا اللالليــة واســقاطاتها علــا مســتوو الورقــة وأيض ـاً العمليــة العكســية المتمللــة مــي تصــور ايشــكال
وتقاطعها مي الف ار من خالل قراءتها من مستوو الورقة لنائي ايبعاد إلا الحقيقة ،وذلك من خالل دراسة

اإلسقاط القائم علا لاللية مونج للمستويات.
أما مقرر الهندسة  IIميدرس تطبيقات الهندسة الوصفية وذلك بتعليم الطالب طرق وأساليب رسـم المنظـور
الهندسي كتطبيق لإلسقاط المركزي أو المخروطي وأيضاً يساعد مي إظهارا لعملم وأمكارا من خالل توقيـع

الظل عليها.

منهج الهندسية الوصفية I
يحتوي علا:
1ـ

تمليل نقطة.

2ـ

تملي ــل مس ــتقيم :ح ــامت خاص ــة للمس ــتقيم ،زاوي ــة مي ــل المس ــتقيم ،إيج ــاد الط ــول الحقيق ــي لقطع ــة
مستقيمة ،أوضاع مستقيمين مي الف ار .

3ـ

تمليـل المسـتوو :حـامت خاصــة للمسـتوو ،مسـتقيمات خاصـة مــي المسـتوو ،زاويـة ميـل المســتوو،
أوضاع مستقيم ومستوو مي الف ار  ،نقطـة اختـراق مسـتقيم لمسـتوو ،أوضـاع مسـتويين مـي الفـ ار ،

الفصل المشترك لمستويين واقامة عمود علا المستوو.
4ـ

طرق مساعدة :مكرة بسيطة سريعة.

5ـ

تمليل ايجسام الهندسية مي الف ار :
أ  .تمليل كليرات السطوح ،تفريدها ،ايجسام الهندسية المنتظمة ،إيجاد المقطع الناتج مـن تقـاطع
مستو مع جسم هندسي.
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ب  .الســطوح الدورانيــة ،الســطوح الدورانيــة القابلــة للتفريــد وغيــر القابلــة للتفريــد ،تقــاطع مســتو مــع
جسم دوراني.

6ـ

اإلسقاط امكسنومتري :مبدأ اإلسقاط امكسنومتري وتطبيقاتم مي رسم ايشكال المعمارية.

منهج الهندسة الوصفية II
ومن ايمضل أن يسما الظل والمنظور مإنم يشمل علا:
الباب األول :يدرس الظل الهندسي ويحتوي على:
أنواع اإلضاءة والظالل كمقدمة ،وسندرس رسم الظل الهندسي إلنارة قطرية وميم:
1ـ

ظل النقطة.

2ـ

ظل قطعة مستقيمة علا مستوو ايمقي وايمامي.

3ـ

ظل ايشكال الهندسية بأوضاع مختلفة علا المستوو ايمقي وايمامي.

4ـ

ظل الدائـرة.

5ـ

ظل ايجسام الهندسية ذات السطوح المستوية والدورانية.

6ـ

الظالل علا السطوح المائلة.

7ـ

تطبيقات الظل علا الرسومات المعمارية.

8ـ

الظل مي امكسنومتري.

الباب الثاني :يدرس رسم المنظور ويحتوي على:
1ـ

مباد رسم المنظور الهندسي.

2ـ

منظور ايشكال المستوية :بنقطتي تالشي "هروب" واحدة ،بنقطتي تالشي.

3ـ

منظور الحجم :تحديد امرتفاع مي المنظور.

4ـ

استخدام نقطة المسامة.

5ـ

منظور الدائرة بالمستويات المختلفة ومن لم منظور ايجسام الدورانية.

6ـ

بعا الحامت الخاصة مي رسم المنظور الهندسي.

7ـ

مباد توقيع الظل مي المنظور.

المنهجية المتبقية هي محاضرات نظرية وعملية بنسبة .3 : 2
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تاريخ العمارة والفنون السنة األولى ـ عمارة
الهـــدف:
التعريــف بعمــارة الحضــارات الســابقة لللــورة الصــناعية مــن حيــث المكونــات والمالمــح المميـزة والعوامــل التــي
ألرت مي تبلور التكوينات المعمارية واستخالص المفاهيم المعمارية من خالل تحليل بعا ايمللة.
المحتــــوى:
السعي نحو تحقيق الهدف المذكور مي الحضارات التالية:

منهج تاريخ العمارة ) (Iفصل الخريف:
 المصرية.
 اآلسيوية.
 اإلغريقية.
 الرومانية.
 المسيحية.

منهج تاريخ العمارة ) (IIفصل الربيع:
 اإلسالمية.
 الرمانسيكية.
 الغوطية.
 عصر النهضة.
تطور المعمار عبر الحضارات السابقة من حيث:
أ.

المعالجات المعمارية والفنية.

ب.

كيفية التكيف مع البيئات الطبيعية والحضارية.

ج.

العناصر المعمارية واإلنشائية.

د.

مـواد البناء.
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هـ .

التألير النفسي.

منهجية التدريس:
 كتاب أو مالزم.
 محاضرات نظرية.
 حلقات نقاش.
 بحوث الطالب عن الدروس المستفادة.

خواص المواد ـ السنة األولى ـ عمارة:
 الصفات العامة للمواد (المواد ،ايحمال ،الصفات الكيميائية والفيزيائية).
 المـ ـواد المعدني ــة (مميـ ـزات وعي ــوب اس ــتخدام المع ــدن ،المـ ـواد الحديدي ــة ،الف ــومذ ،الس ــبائك ،حدي ــد
التسليح ،امختبارات).

 ايخش ـ ــاب (البني ـ ــة ،ايخش ـ ــاب المس ـ ــتعملة م ـ ــي البن ـ ــاء ،عي ـ ــوب وأمـ ـ ـراا ايخش ـ ــاب ،المعالج ـ ــة،
امختبارات).
 المـ ـواد الس ــيراميكية (المـ ـواد الخ ــام ،ص ــناعة المنتج ــات الس ــيراميكية ،أنـ ـواع المنتج ــات الس ــيراميكية
المستخدمة مي البناء).
 الزجاج (التركيب ،الخواص ،المنتجات الزجاجية المستخدمة مي البناء).
 الجبس (أنواع ،الصناعة ،زمن الشك).
 الجير (أنواع ،صناعة الجير ،المزايا والعيوب ،الخواص ،امستعمامت).
 الــدهانات والطــالءات (الــدهانات المائيــة وأنواعهــا ،كـوارتز ،الجراميــت ،الجرانيــت ،دهانــات التجــارة،
الدهانات اييبوكسية).
 مواد العزل (مواد العزل الحراري ،الصوتي ،الرطوبة ،شروط امستعمال).
 الطـوب (اينواع ،التصنيع ،الخواص والمميزات ،امستعمامت مي العمارة).
 المـونـة (الخواص ،التركيب ،التحضير ،اينواع).
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 الخرسانة اإلسـمنتية (خـواص ومواصـفات المـواد المكونـة للخرسـانة ،اإلضـامات للخرسـانة ،خـواص
الخرسانة الطازجة ،معالجات الخرسانة ،تآكل الخرسانة وحمايتها ،تعميم الخلطة الخرسـانية بشـكل

تقريبي ،امختبارات).

الهــدف:
بعــد إنجــاز الطالــب للمقــرر يجــب أن يكــون عنــدا د اريــة كاملــة للم ـواد الداخلــة مــي اإلنشــاء مــن مواصــفات
واستعمامت مي البناء والمقدرة علا اختيارها واستعمالها واجراء امختبارات عليها كما يجب أن يكون عندا
المقدرة علا تصميم خلطة خرسانية للوصول إلا المواصفات المطلوبة.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ومناقشات مع الطلبة ،تجارب عملية من المعمل.

مقاومة المواد ـ السنة األولى ـ عمارة:
 مقدمة (الهدف ،مرضيات ،تعاريف).
 التصــرف الميكــانيكي للم ـواد اإلنشــائية (عالقــة اإلجهــاد بالتشــوا ،تــألير القــوة علــا مقاومــة المــادة
واإلجهادات ،اإلجهادات ،تألير درجة الح اررة علا التصرف الميكانيكي).
 العزوم المساحية من الدرجة ايولا.
 العزوم المساحية من الدرجة اللانية.
 امنحناء الصامي ،انحناء قوة محورية.
 إجهادات القص وقوو القص.
 امنفعامت نتيجة القوو المختلفة.
 امت ـ ـزان.
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الهــدف:
يعتبر المقرر مادة تمهيدية لفهم تصرف ايعضاء اإلنشائية واإلجهادات الداخلية المرنة وذلـك ليـتمكن مـن
تحليــل بعــا العـوارا والكمـرات البســيطة والهياكــل وايطــر وايجــاد الم اركــز الهندســية وم اركــز اللقــل وعــزم

القصــور الــذاتي حيــث تعتبــر ايســاس لتحليــل المنشــآت ايكلــر تعقيــداً ومــن لــم لتصــميم المنشــآت المعدنيــة
والخرسانية.

منهجية الدرس:
محاضرات نظرية  ،تجارب مي المعمل.

علم السكون ـ السنة األولى ـ عمارة
 منظومة القوو (مقدمة ،القوو ،محصلة قوتين ،محصلة أكلـر مـن قـوتين ،مجموعـة قـوو ،العـزوم،
عزوم امزدواج).

 امتزان (اتزان ايجسام الجسيئة ،شروط امتزان).
 الركـ ــائز وأنواعهـ ــا :ردود ايمعـ ــال المختلفـ ــة (كم ـ ـرات بسـ ــيطة ،هياكـ ــل بسـ ــيطة ،كم ـ ـرات وهياكـ ــل
مفصلية).
 إيجاد القوو الداخلية للكمرات البسيطة واإلطارات البسيطة ورسم المخططات.
 المراكز الهندسية ومراكز اللقل.
 عزوم القصور الذاتي وحسابم لششكال المختلفة.
 تحليل الحمالونات وايجاد القوو الداخلية لشعضاء عن طريق القطوع المختلفة.

الهدف:
يهــدف المقــرر إلــا تمكــين الطالــب مــن معرمــة أنـواع المســاند (الركــائز) وأنـواع ردود ايمعــال وذلــك إليجــاد
المخططات للقوو الداخلية لشنظمة اإلنشائية البسيطة وكذلك تمكين الطالب من تحليل جمالون.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،تمارين ومناقشة.
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التصميم المعماري ـ السنة الثانية ـ عمارة
التصميم المعماري (فصل الخريف):
الهــدف:
توجيم الطالب للوصول إلا أمكار ومحـاومت معماريـة وتصـميمية لمشـاريع صـغيرة الحجـم (وحـدات سـكنية

منفردة ومشاريع ذات وظائف خدمية صغيرة) مستفيداً مـن التطبيقـات والمهـارات التـي اكتسـبها الطالـب مـي

السنة ايولا ـ عمارة.

حيــث يـتم تعريــف الطالــب بالم ارحــل ايساســية والضــرورية للمشــروع المعمــاري المتكامــل ابتــداء مــن تطبيــق
المفاهيم وايسس العامة لعملية تحليل الموقع ودراسة عناصرا لغرا الوصول إلا امستنتاجات ايساسية

والتي تعتبر أهم العوامل ايساسية مي العملية التصميمية يي مشروع معماري.
إضـ ــامة إلـ ــا ذلـ ــك توجيـ ــم وتعريـ ــف الطالـ ــب بطـ ــرق وقواعـ ــد تحليـ ــل ايمللـ ــة المشـ ــابهة والتـ ــي تعتبـ ــر مـ ــن
الضــروريات لغــرا اســتخالص امســتنتاجات والتــي تقــودا إلــا إيجــاد عالقــات وظيفيــة ومعــايير تصــميمية
تســاعد الطالــب مــي وضــع ايســس التصــميمية للمشــروع المعمــاري والتــي تســتند كــذلك علــا د ارســتم للموقــع

المخص ــص للمش ــروع .ومب ــد م ــن اإلش ــارة إل ــا أهمي ــة تعري ــف الطال ــب بمف ــاهيم الفـ ـ ار المعم ــاري وأبع ــادا
وعناصر الكتل المعمارية من خالل دراسة وتحليل المعالجات المعمارية للواجهـات وكـذلك الـدور ايساسـي
والــذي يلعبــم المجســم الكتلــي والتفصــيلي للمشــروع .ومبــد مــن تركيــز اهتمــام الطالــب وتوجيــم إلــا اســتخدام

أسباب اإلظهار واإلخراج للمشروع.

المشروع المعماري األول:
 تصميم وحدة سكنية منفردة.
 مرحلة البحث والدراسة وتحليل الموقع وايمللة المشابهة.
 مرحلة الفكرة التصميمية ايولية.
 مرحلة الفكرة التصميمية المتقدمة.
 التقديم ما قبل النهائي.
 التقديم النهائي.
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المشروع المعماري الثاني:
 مب ــاني ذات وظ ــائف خدمي ــة ص ــغيرة (محط ــة خ ــدمات ط ــرق ،محط ــة نق ــل رك ــاب ،مرك ــز تج ــاري
صغير .)... ،وتتم مراحل العمل ضمن نفس مراحل عمل المشروع المعماري ايول.

التصميم المعماري (فصل الربيع):
الهدف :توجيم الطالب للتعرف بايسس التصميمية والمعمارية لمشاريع ذات حجـم متوسـط ووظـائف أكلـر

تعقيــداً (مبــاني تعليميــة وعامــة وترميــم صــغيرة) حيــث يبــدأ التعمــق مــي تحليــل عناصــر الموقــع المخصــص
للمشروع وكذلك التعمـق مـي مهـم وتحليـل ايمللـة المشـابهة وكيفيـة الوصـول إلـا عالقـات وظيفيـة للمشـروع

ومبــد هنــا التركي ــز علــا العناصــر المعماري ــة المكونــة للواجه ــات مســتعيناً بعمــل المجس ــمات والتــي تعتب ــر
عنصـ ـ اًر أساس ــياً م ــي العملي ــة التص ــميمية والمعماري ــة .وي ــتم توجي ــم الطال ــب ك ــذلك إل ــا اس ــتخدام المف ــاهيم
والعناصر اإلنشائية والحلول التي تـم التعـرف عليهـا مـي مقـررات اإلنشـاء المعمـاري لغـرا تطبيـق الحلـول

اإلنشائية للمشروع واضامة إلا التأكيد علا اإلظهار واإلخراج المعماري للمشروع.

المشروع المعماري األول:
تصميم مدرسة ابتدائية ذات ستة صفوف أو روضة أطفال.

المشروع المعماري الثاني:
 تصميم مستوصف صحي صغير أو مركز نشاط طالبي صغير.
مراحل العمل في المشروعين هي:
 مرحلة البحث والدراسة وتحليل الموقع وايمللة المشابهة.
 مرحلة الفكرة التصميمية ايولية.

 مرحلة الفكرة التصميمية المتقدمة.
 التقديم ما قبل النهائي.
 التقديم النهائي.

ومبد من التأكيد علا تعريف الطالب بأهمية الزيارات الميدانيـة للمواقـع المخصصـة للمشـروع وذلـك لد ارسـة
وتطبيق المخططـات ايساسـية للموقـع مـع واقـع الحـال ود ارسـة عناصـر الموقـع وتـألير هـذا العناصـر علـا

العملية التصميمية للمشروع المعماري.
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العمارة اإلسالمية ـ السنة الثانية ـ عمارة
الهــدف:
تعريف الطالب بأسس وعناصر ومميزات العمارة اإلسالمية ومراحل تطورها والعوامل المؤلرة علـا ايسـس

التصميمية والمعالجات المعمارية المتبعة مي هذا العمارة.

محاولة وضع أسس لمفاهيم عملية التأصيل للمفاهيم والقيم والمباد المعمارية بشكل عام أو بشكل جزئي

مي المشاريع المعمارية التي ينفذها الطالب ألناء دراستم بالقسم أو المجال العملي بعد تخرجم.

منهج الدراسة:
 تعريف العمارة اإلسالمية ،أسسها ،مفاهيمها ،النسب المعمارية.
 أنواع ايبنية المعمارية ضمن مفهوم العمارة اإلسالمية.
 عناصر العمارة اإلسالمية والنسب الجمالية والهندسية المتبعة ميها.
 مراحل تطور العمارة اإلسالمية :العمارة اإلسالمية مي عهد الرسول صلا اهلل عليم وسلم والخلفـاء
الراشدين.

 العمارة اإلسالمية مي الدولة ايموية.
 العمارة اإلسالمية مي الدولة العباسية.
 العمارة اإلسالمية ومراحل تطورها مي مصر.
 العمارة اإلسالمية مي شمال أمريقيا وبالد ايندلس.
 العمارة اإلسالمية مي بالد ايناضول.
 العمارة اإلسالمية مي إيـران.
 العمارة اإلسالمية مي الهنـد.
 العوامل المؤلرة مي بنائية الشكل المعماري للعمارة العربية اإلسالمية.
 العوامل المؤلرة مي خلق الفضاء المعماري مي العمارة العربية واإلسالمية.
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منهجية التدريس:
تتضــمن محاض ـرات نظريــة مــع عــرا وتحليــل شــامل للمخططــات التوضــيحية والتفصــيلية لشمللــة ،مــع
دراسة مردية لكل طالب ضمن بحث يتضمن أحد مواضيع الدراسة.

العمارة المحلية ـ السنة الثانية ـ عمارة
الهـدف:
تعريف الطالب بأسس وعناصر ومميزات العمارة الليبية وتحليل مراحل تطور هـذا العمـارة وماهيـة العوامـل

التي ساعدت علا صقل هذا العمارة واعطائها الشخصية المميزة.

محاولــة الوصــول إلــا بعــا المفــاهيم المعماريــة والتــي يمكــن تأصــيلها مــي العمــارة الحديلــة الليبيــة وذلــك
مسترجاع الشخصية المعمارية الليبية.

منهاج الدراسة:
 تعريــف بالعمــارة الليبيــة ،عناصــرها ،مفاهيمهــا ،والعوامــل التــي ألــرت علــا مراحلهــا تحليــل للعمــارة
الليبية قبل دخول اإلسالم.
 عمارة لبدة ،أويا ،صبراتة ،شحات.
 مفاهيم العمارة الليبية بعد دخول اإلسالم.
 العمارة الصحراوية (مدينة اغدامس ،واحة أوجلة).
 العمارة الساحلية (مدينة طرابلس القديمة ،مدينة بنغازي القديمة).
 العمارة الجبلية (منطقة الجبل الغربي).
 أمللة لبعا الشواهد التاريخية مي أرا الجماهيرية.
 العناصر التي ألرت علا العمارة الليبية وألر العمارة الليبية علا العمارات مي الدول ايخرو.

المنهجية:
تتضــمن محاض ـرات نظريــة مــع عــرا وتحليــل شــامل للمخططــات التوضــيحية والتفصــيلية لشمللــة ،مــع
د ارســة مرديــة يقــوم بهــا كــل طالــب ضــمن مواضــيع الد ارســة وكــذلك التأكيــد علــا محاولــة التوليــق لــبعا
الشواهد التاريخية الموجودة مي الجماهيرية.
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هندسة صحية ـ السنة الثانية ـ عمارة
 أنظمة التغذية المباشرة.
 التغذية عن طريق الخزانات.
 التوصيـالت.
 اإلمداد بالمياا الساخنة.
 أنـواع السخانـات.
 مواسير التوزيع والصيانة.
 حساب معدمت امستهالك التصميمية وأقطار مواسير التغذية.
 حماية المبنا من الحرائق.
 تصميم وتشغيل حمامات السباحة.
 خطوط الصرف الصحي داخل المباني.
 تركيبات مواسير التغذية والصرف.
 ايجهزة الصحية وتركيبها.
 تصميم شبكات ومواسير الصرف الداخلية واحتياجاتها.
 تعريف مياا ايمطار.
 التخلص من مياا المجاري.
 منظومة جمع القمامة.

الهدف من المقرر:
تمكين الطالب من معرمة وتصميم التمديدات الصحية وتصريف مياا ايمطار وتصريف مياا المجاري.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،تمارين ،تطبيق عملي علا منشأ بسيط.
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نظريــــات العمــــــارة
الهــــدف:
الهــدف مــن تــدريس هــذا المــادة هــو التعريــف بالنظريــات والفلســفات والتوجهــات المعماريــة منــذ بدايــة اللــورة
الصناعية التي مرضت معطيات جديدة وكانت المنطلق لتطور مكر معماري جديد وحتا وقتنا الحالي وما

أمرزا هذا التطور من نظريات وملسفات تصميمية متقدمة يهدف هذا المنهج أيضاً إلا شرح إسـهامات كـل
منها عن طريق أعمال روادها مي تطور مسيرة العمارة المعاصرة.

محتوى المنهج:
1ـ

الفصل األول عمارة معاصرة:
 العمارة مي النصف اللاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
 طالئع المعماريين مي نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
 تطور الرؤية المعمارية مي النصف ايول من القرن العشرين.
 رواد العمارة والجيل المؤسس للفكر المعماري الحديث.

2ـ

الفصل الثاني نظريات العمارة:
 تنامي الفكر المعماري الحديث مي ما بين .1970 – 1956
 الجيل اللاني لعمارة الحدالة.
 العمارة مي العقدين السابع واللامن من القرن العشرين.
 عمارة الحدالة من خالل الجيل اللالث.

منهج التدريس:
تعتمـد مــادة نظريــات العمــارة مــي تدريســها علــا المحاضـرات التــي تنــاقش م ارحــل تطورهــا مــي إطــار تسلســل
باإلضامة إلـا توسـيع مـدارك الطلبـة عـن طريـق إعـداد بحـوث تنـاقش أحـد مواضـيع هـذا التطـور أو التوجـم

الفلسفي لروادها.
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تطوير المنهج:
يتم تحقيق التطوير مي هذا المنهج باآلتي:
1ـ

إعطاء هذا المادة لطلبة السنة اللانية بدمً من طلبة السنة الرابعـة حتـا يـتمكن الطلبـة مـن اإللمـام
بالتوجهات المعمارية المعاصـرة وعمـل المعمـاريين الـرواد مـي متـرة مبكـرة مـن د ارسـتهم وبفتـرة كاميـة
قبـل البـدء بمشــروع التخـرج وبـذلك تغنــي تخـيالتهم وتصــوراتهم الخاصـة وأعمـالهم كونهــا لهـا خلفيــة

معمارية قائم علا أساس سليم.
2ـ

عدم قصر منهج هذا المادة علا دراسة امتجاا الغربي مي العمارة وعلا المعماريين الغربيين مقط
بالرغم من سيادة هذا امتجاا حالياً وانما يتم التطوير بحيث يشمل التوجهات والفلسـفات المعماريـة
التي تنبع من مجتمعنا العربـي اإلسـالمي وكـذلك يـتم ميهـا عـرا أعمـال المعمـاريين العـرب (رغـم

قلة أعمالهم المميزة) والتركيز علا مساهمتهم ولو القليلة مي مسيرة العمارة المعاصرة.

يكون لهذا التطوير ألر إيجابي كبير علا الطلبة وخاصة مـي مجـال التصـميم المعمـاري ين هـذا التطـوير

يساهم مي توسيع مدارك الطالب ومنحم الفرصـة لد ارسـة امتجاهـات المختلفـة سـواء الغربيـة أو العربيـة ممـا
يحسن بال شك مي أداء الطلبة وبالتالي مي مستوو مشاريعهم ين الناتج المعمـاري لهـذا المشـاريع سـيكون

لم سند علمي ومني كبير.

مفردات مقرر اإلضاءة ) Lighting (AC471الفصل األول
أوالً :المفردات المقررة حالياً كما يدرج ضمن مفردات مقررات القسم هي:
مفردات ) . (AC471بمعدل ساعتين مي ايسبوع ( 4وحدات) لفصل دراسي واحد
 اإلضــاءة ،الضــوء والرؤيــة ،وحــدات قيــاس اإلض ــاءة ،أســباب إجهــاد العــين ،أســس اإلضــاءة م ــي
المباني ،اإلضاءة الطبيعية ،مصادرها ،تكوينها ،خصائصها ،طرق حسابها.

 اإلضاءة الصناعية ،مصادرها ،تكوينها ،خصائصها ،طرق حسابها.
 التمديدات الكهربائية مي المباني.
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ثانياً :الرأي واالقتراح
مــن خــالل تدريســي لهــذا المقــرر محظــت أن الوقــت (ســاعتين لفصــل د ارســي واحــد ،حـوالي  15أســبوع) م
يكفي إلعطاء طالب العمـارة مـا يسـتوجب إطالعـم عليـم كحـد أدنـا .ممـلالً ،رغـم تدريسـنا لـم كيفيـة حسـاب
مستوو اإلضاءة ولكن البرنـامج يفتقـد إلـا ذكـر خصوصـيات تطبيقيـة معينـة ملـل مالحظـات حـول إضـاءة
المسارح ،المتاحف ،اإلضاءة الخارجية للمباني .عليم ستكون مقترحاتي بشأن تطوير المقرر علا خطين،

ايول علــا مــرا بقــاء عــدد ســاعات المقــرر كمــا هــو عليــم حاليـاً ،ولانيـاً علــا مــرا زيــادة عــدد ســاعات
المقرر إلا لالث ساعات أسبوعية (يرامقم زيادة عدد الوحدات إلـا سـتة) أو طـرح مقـرر اإلضـاءة بقسـمين

علــا مــدو مصــلين د ارســيين ،إضــاءة ( )Iمــي مصــل الخريــف (ســاعتين أســبوعياً) ويتضــمن المبــاد بشــكل

أساســي كمــا هــو المقــرر الحــالي ،واضــاءة ) (IIمــي مصــل الربيــع (ســاعتين أســبوعياً) ويتضــمن التطبيقــات
بشكل أساسي.

الخط األول :حالة بقاء نفـس عـدد ا لسـاعات (بمعـدل سـاعتين فـي األسـبوع لفصـل دراسـي
واحد)
أقترح التغيرات الطفيفة التالية وتصبح المفردات كما يلي:
 الضــوء والعمــارة ،التعريــف بحقــول اإلضــاءة (طبيعيــة ،اصــطناعية ،داخــل المبنــا ،خــارج المبنــا،
إضـ ــاءة الش ـ ـوارع ،وظيفيـ ــة ،جماليـ ــة ،دور اللـــون وايص ــبا وطبيعـ ــة السـ ــطوح وشـ ــكلها) ،الضـ ــوء

والرؤي ـ ـ ــة ،الكمي ـ ـ ــات ايساس ـ ـ ــية (ش ـ ـ ــدة الض ـ ـ ــوء ،Intensity

امستض ـ ـ ــاءة ،Illuminance

واإلضــاءة  Luminanceوالنصــوع  ،Brightnessالتبــاين  )Contrastووحــدات قيــاس الكميــات
ايساسية بالنظامين.

 المنحنيــات القطبيــة لتوزيــع اإلضــاءة )، (Candle Power (CP) Curves
النطاقــات البريطانيــة ) (BZلوصــفها ،ومنحنيــات تســاوي امستضــاءة

وكيفيــة حســاب امستضــاءة مــن مصــادر نقطيــة ،طريقــة النقطــة بنقطــة

نظــام

)،(Isolux curves
(point by point

) ،methodالبهر ) (Glareوطرق معالجتم.
 أنـواع امنعكـاس ومعامـل امنعكـاس وامنعكـاس الكلـي وأنابيـب الضـوء ) ،(Light tubesايليـاف
البصرية ) (Optical fibersواستخدامهما مي اإلضاءة مي العمارة ،والنفاذ ومعامل النفـاذ ،أنـواع
المواد النامذة للضوء (زجاج صاف ،زجاج حليبي ،زجاج مطبوع بنقوش).
 أسس اإلضاءة مي العمارة ،مقرات تصميم اإلضاءة بشكل وصفي إجمالي.

18

قسم العمارة وتخطيط المدن ـ كلية الهندسة ـ جامعة قاريونس

 أنواع المصابيح الكهربائية (المتوهج ،الفلورسـنت ،الزئبقـي ،هاليـد المعـدن ،الصـوديوم) ،خصـائص
كل نوع ومعامل تمييز اللون ) Color rending index (CRIلكل نوع.

 اللومين ــارات  ،Luminariesخصائص ــها م ــي ال ــتحكم م ــي توزي ــع الض ــوء وكيفي ــة اختياره ــا ،نظ ــم
اإلضاءة (مباشر ،غير مباشر ،شبم مباشر ... ،الخ) ومالئمة كل نوع لبعا التطبيقات.

 أسس التمديدات الكهربائية داخل المبنا.
 خطوات حسابات تصـميم اإلضـاءة مـي داخـل مبنـا ،مسـتويات اإلضـاءة الموصـا بهـا ،معـامالت
مقـد الضـوء ) ،Light loss factor (LLFومعامـل امنتفـاع

Utilization coefficient

) ،(UCوطريقة اللومن مي حساب وحساب الحمل الكهربائي من اإلضاءة.
 اإلض ـ ــاءة الطبيعي ـ ــة (النهاري ـ ــة  ،)daylightالش ـ ــمس وض ـ ــوء الس ـ ــماء ،ومعام ـ ــل ض ـ ــوء النه ـ ــار
) ،Daylight factor (DFوالتنسيق والتكامل بين اإلضاءة النهارية واإلضاءة امصطناعية.

الخط الثاني :حالة تغيير عدد الساعات (بمعدل ثـال ث سـاعات فـي األسـبوع لفصـل دراسـي
واحد)
إضامة إلا ما هو مذكور أعالا (الخط ايول) اقترح إضامة الفقرات التالية:
 تطبيقـ ــات علـ ــا اإلضـ ــاءة المعماريـ ــة :إضـ ــاءة المسـ ــارح lighting

،Stage

إضـ ــاءة

المت ــاحف ،إض ــاءة المستش ــفيات ،إض ــاءة المكات ــب ،إض ــاءة المح ــال التجاري ــة ،إض ــاءة الم ــدارس،

إضاءة غامرة  ،Flood lightingإضاءة المعامل الصناعية .Industrial lighting
 التعريف باستخدام برامج الكمبيوتر مي اإلضاءة.
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مفردات مقرر الصوتيات ) Acoustics (AC472الفصل الثاني
أوالً :المفردات المقررة حالياً كما يدرج ضمن مفردات مقررات القسم هي:
مفردات ) (AC472بمعدل ساعتين مي ايسبوع ( 4وحدات) لفصل دراسي واحد
 الصوت ،أساسيات الصوت ،صوتيات القاعات ،خفا الضوضـاء مـي المبـاني ،عـزل امهتـ اززات
مي المباني ،استخدام ايجهزة الكهروصوتية مي القاعات.

ثانياً :الـرأي واالقتراع
أعتقد أن المفردات جيدة وهي تشمل العناصر المهمة مي تصميم الصوتيات مي المباني مـي حـدود كـورس
د ارسـي أساسـي لطلبــة العمـارة وم حاجــة إلـا التغييــر مـي العنـاوين المدرجــة أعـالا ولكــن مشـك أن المــدرس
علا مدو السنين والعقود سيأخذ بالتطورات التي تحصل مي أنواع مواد العزل الجديـدة ،والمعـايير الجديـدة

مي خفـا الضوضـاء واينـواع الجديـدة مـن ايجهـزة الكهروصـوتية وهـذا تفاصـيل وهـي مشـمولة بالعنـاوين
المذكورة مي أعالا مي مفردات المقرر.

اإلنشاء المعماري ـ السنة الثانية ـ عمارة
الهــدف مــي هــذا المــادة مراجعــة عنــاوين المواضــيع والمهــارات التــي اكتســبها الطالــب مــي المقــررات الســابق

دراستها وزيادة المعرمة بشكل تحليلـي أعمـق للعنـاوين مـع رسـومات مختلفـة لرسـم التفاصـيل اإلنشـائية لفهـم
أنواع مواد اإلنشاء المستخدمة مي تنفيذ المنشآت المعمارية.

الفصل الدراسي األول:
ويحتوي المنهج علا اآلتي:
نظام الجدران الحاملة:
 دراسة أساسيات المنشأ (الحمل ،الضغط ،الشد ،امنحناء ،القص).
 مواد اإلنشاء (الطابوق ،الحجر ،الكتل الخرسانية ،الخشب).
 ايساسات وأنواعها.
 الكمرات ايرضية.
 الفتحات.
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 ايرضيات.
 ايسقف.
 الخرسانة.
 موانع الرطوبة.

منهجية التدريس:
محاضــر ات نظريــة ـ مشــاركات الطلبــة بــالجزء العملــي مــي عمليــة رســم التفاصــيل اإلنشــائية مــي إطــار
مواضيع الدراسة ،مع تصميم مشروع صغير تنفذ بنظام الجدران الحاملة.

الفصل الدراسي الثاني:
ويحتوي المنهج علا اآلتي:
 نظام اإلنشاء الهيكلي ،ايعمدة والكمرات وأنواعها.
 أنواع الكمرات الخاصة.
 دراسة مواد اإلنهاء واإلكساء.
 تغطية ايرضيات ،الجدران (داخلية ،خارجية) والسقوف.
 إكساءات من المواد الطبيعية (تلطوب ،الحجر ،الرخام).
 ايدراج وأنواعها.
 ايبواب ،الشبابيك ،الزجاج.

منهجية التدريس:
محاضرات نظريـة ،مشـاركة الطلبـة بـالجزء العملـي مـي عمليـة رسـم التفاصـيل اإلنشـائية مـي إطـار مواضـيع

الدراسة ،مع تصميم مشروع صغير تنفذ بنظام اإلنشاء الهيكلي.

كما يهدف المقرر أن يكون الطالب لم المقـدرة علـا د ارسـة الجـدوو امقتصـادية للمشـاريع الهندسـية وكـذلك

المالية من خـالل مختلـف المؤشـرات وكـذلك المقـدرة علـا إجـراء التقـويم الفنـي الهندسـي للبـدائل التصـميمية
المختلفة واختيار المشروع والتصميم ايمضل.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ومناقشة ،تمارين.
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السنــة الثالثـــة
الفصل األول
المــادة

م

الرقم

1

AC311

تصميم معماري V

2

AC321

أسس تصميم حضري

2

3

AC331

تاريخ التخطيط

4

)2+2( 4

4

AC341

إسكــان I

2

)2+2( 4

5

AC351

إنشاء معماري III

5

)5+5( 10

6

AC361

تحكم بيئي I

2

)2+2( 4

7

AC371

نظرية إنشاءات I

4

)4+4( 8

8

AC381

حاسوب (تطبيق) Autocad

2

)2+2( 4

27

54

المجموع

الزمن

الوحدات

8

)8+8( 16
)2+2( 4

التدريب الصيفي (مرضي  /غير مرضي)
الفصل الثاني:
المــادة

م

الرقم

1

AC312

تصميم معماري VI

2

AC322

تصميم داخلي

2

3

AC332

نظريات التخطيط

4

)2+2( 4

4

AC342

إسكــان II

2

)2+2( 4

5

AC352

رسومات تنفيذية

5

)5+5( 10

6

AC362

تحكم بيئي II

2

)2+2( 4

7

AC372

نظرية إنشاءات II

4

)4+4( 8

8

AC382

حاسوب )(3-D Design

2

)2+2( 4

27

54

المجموع
التدريب الصيفي (مرضي  /غير مرضي)
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الوحدات

8

)8+8( 16
)2+2( 4
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نظرية إنشاءات  Iـ السنة الثالثة ـ عمارة
 النظم المحدد سكونياً (المتزنة ،المتحركة).
 إيجاد ردود ايمعال لشنظمة (الكمرات المفصلية المستمرة ،الهياكل واإلطارات).
 العالقة بين المخططات ،النهايات العظما ومواقعها.
 اإلطارات ذات اللالث مفاصل (ردود أمعال ،قوو داخلية).
 اإلطارات الدائرية.
 تحليل الجمالونات وايجاد ردود ايمعال والقوو الداخلية لشعضاء عن طريق الرسم.

الهدف من المقرر:
تمكين الطالب من تحليل أي منشـأ محـدد سـكونياً ورسـم مخططـات القـوو الداخليـة مـن قـص وعـزوم وقـوو

محورية.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،تمارين ومناقشة.

نظرية إنشاءات  IIـ السنة الثالثة ـ عمارة
 النظم الغير محددة سكونياً.
 امنفعال باستخدام الطرق البسيطة.
 تحليل المنشآت الغير محددة سكونياً.
 استخدام معادلة اللالث عزوم وتوزيع العزوم بدون انحراف.
 رسم المخططات للقوو الداخلية.
 تحليل تقريبي للمنشآت.

الهدف من المقرر:
اسـتكمامً لنظريـة إنشــاءات  Iمـإن المقــرر يمكـن الطالــب مـن تحليـل أي منشــأ محـدد ســكونياً أو غيـر محــدد
وايجاد مخططات العزوم والقص والقوو المحورية.
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منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،تمارين ومناقشة.

إنشاء معماري  IIIـ السنة الثالثة ـ عمارة
 ايبنية الهيكلية المتعددة الطوابق (العالية).
 ايبنية المعدنية العالية.
 طرق تكتيف المباني الهيكلية.
 الهياكل الخشبية.
 ايبنية الجاهزة.
 ايسقف المستعارة.
 الجدران الستائرية.
 قنوات الخدمة العمودية.
 الفواصل (تمدد ،هبوط).
 الموديول.

الهدف من المقرر:
تمكــين الطالــب بمعرمــة الهياكــل للمبــاني العاليــة مــن الم ـواد المختلفــة مــع التفاصــيل وطــرق تكتيفهــا وطــرق

اإلنشـاء المتقــدم والمعالجــات الخاصــة وذلــك لتمكينــم مــي النهايــة مــن إعــداد وانشــاء رســومات تنفيذيــة لمبنــا

متكامل.

منهجية التدريس:
محاضـ ـران نظري ــة ،ج ــزء عمل ــي حي ــث يق ــوم الطال ــب برس ــم واع ــداد التفاص ــيل والرس ــومات المتعلق ــة بك ــل

محاضرة.
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رسومات تنفيذية ـ السنة الثالثة ـ عمارة
 أساليب اإلنشاء المختلفة.
 البالطات المرموعة.
 الشد مع اإلمالة يعلا.
 ايدوار المرموعة.
 الشدات المنزلقة رأسياً.
 الشدات المنزلقة أمقياً.
 الطريقة المختلطة.

الهدف من المقرر:
تعريف الطالب علا الطرق الحديلة مي اإلنشاء وتمكينم من إعداد رسومات تنفيذية لمبنا متكامل.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،جزء عملي يقوم ميم الطالب بإعداد رسومات تنفيذية لمبنا أو مشروع متكامل يقدم مي
نهاية الفصل ويحبـذ أن يكـون المشـروع مـن تصـميمم مـي الفصـل السـابق ،زيـارات ميدانيـة إلـا المواقـع قيـد

اإلنشاء لتعريف الطالب علا التطبيقات المختلفة.

مادة اإلسكــان ـ السنة الثالثة ـ عمارة
الهــدف مــي هــذا المــادة تعزيــز التطبيقــات والمهــارات التــي اكتســبها الطالــب مــي المقــررات الســابقة د ارســتها
وزيادة المعرمة بشكل تحليلي أعمق بما يتكامل مع المواد الدراسية ايخرو.

الفصل الدراسي األول:
ويحتوي المنهج علا اآلتي:
 مقدمة تاريخية عن تطور السكن مي أنحاء العالم.
 مراحل تطور شكل السكن بمختلف ايقاليم مي ليبيا (الحضر ،الريف ،الجبل ،الصحراء).
 النواحي التي ألرت مي تكوين المسكن العربي الليبي.
 تألير مواد البناء علا الشكل والحجم والمساحة بالمسكن العربي الليبي.
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 مميزات البيوت العربية.
 تطور المسكن الغربي وألرا علا تطور المسكن العربي بعد اللورة الصناعية.
 تألير ظهور الخرسانة علا شكل وحجم المسكن الليبي.
 أنماط السكن الجديدة والتي زادت من تنوع السكن مي ليبيا.
 كيــف ألــر تعــدد أنمــاط الســكن مــي التجمعــات الســكنية علــا شــكل النســيج العم ارنــي (مقارنــة بــين
الماضي والحاضر).

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،مشاركة الطالبة ببحوث مي إطار مواضيع الدراسة ،محاضرات عامة من قبل المهتمين
بمواضيع المساكن العربية.

الفصل الدراسي الثاني:
ويحتوي المنهج علا اآلتي:
 السياسة اإلسكانية مي ليبيا.
 النقاط ايساسية التي تحدد احتياجات السكن.
 ايسس الواجب مراعاتها مي تصميم المسكن.
 العوامل المؤلرة مي اختيار السكن.
 تصنيف المناطق السكنية طبقاً للمخطط العام المعتمد لمدينة بنغازي ،لوائح السكن بليبيا.
 أساسيات تصميم المناطق السكنية ،احتياجات المجموعات السكنية.
 معايير تقييم الوضع السكني القائم.
 تعريف السكن العشوائي والعوامل التي تحدد ماهية.
 أسباب نشوء السكن العشوائي والحلول الواجب مراعاتها لتفادي ظهور هذا النوع من السكن.
 نماذج السكن الحديث (منخفا امرتفاع ،متوسط امرتفاع ،عالي امرتفاع ،ايبراج السكنية).

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،مشاركة الطلبة ببحوث مي إطار مواضيع الدراسة ،محاضرات عامة من قبـل المهتمـين

بمواضيع السكن الحديث.
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مادة التحكم البيئي ـ السنة الثالثة ـ عمارة
الهــدف مــن هــذا المــادة بعــد أن درس الطالــب بشــكل عــام تــألير اينشــطة الهندســية التجاريــة علــا البيئــة
الطبيعيـة ،البشـرية والمبنيـة تعزيـز وزيـادة معرمـة عالقـة البيئـة (المناخيـة) وألرهـا علـا العمـارة بشـكل تحليــل

أعمق بما يساعد علا راحة اإلنسان.

الفصل الدراسي األول:
 دراسة البيئة :الطبيعة امجتماعية والصناعية.
 دراسة المناخ بشكل عام.
 المناطق المناخية مي الجماهيرية.
 التوازن الحراري لشرا.
 دراسة عناصر المناخ (درجة الح اررة ،هطول ايمطار ،الرطوبة ،ضغط البخار ،الرياح).
 الملقف الهوائي ،المرطب الصحراوي.
 العوامل المؤلرة علا الشعور بالراحة (خريطة الراحة).
 الضوضاء (مصدرها ،المعالجات المعمارية للحد منها).
 زوايا سقوط الشمس ،كاسرات الشمس ،دراسة زوايا سقوط الشمس وكاسرات الشمس.
 التهوية الطبيعية.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،مشاركة الطلبة ببحوث مي إطار مواضيع الدراسة.

الفصل الدراسي الثاني:
 اإلضاءة الطبيعية.
 دراسة حركة الشمس والفصول ايربعة.
 استخدام الطاقة الشمسية مي العمارة.
 دراسة الضياع الحراري.
 العزل الحراري.
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 دراسة الكسب الحراري.
 تلوث الهواء.
 ايبنية المريضة.
 المعالجات الخاصة لعمارة الصحراء (كتلة وتخطيط).
 علم ايحياء والعمارة (النباتات) من وجهة نظر مناخية.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،مشاركة الطلبة ببحوث مي إطار مواضيع الدراسة.
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History of Urban Planning Development
This course is an introduction to the analysis of the built world through the
perspectives of urban planning history. A basic goal of the course is to
familiarize students with masterworks through time and across cultures that
have occupied particularly important cities.
Lectures focus on:
 City Forms and the forces that shape them.
 Pre-Urban and Ancient Cities: the old and new worlds.
 Classic Cities: Greece and Rome.
 Medieval Cities: Bern, Switzerland.
 Monumental city traditions:
o The historic Arab Islamic cities.
o Renaissance cities: Florence and Venice, Italy.
o 18th C. Baroque cities and their origins: Rome, etc.
o 19th C. Monumental cities: Bath, London, Paris, and Mexico city.
o The industrial city of the 19 th century (Reactions: the city beautiful
movement, the urban parts movement, etc.)
 Urban realities before second world war.
 The urban forms in contemporary cities.
Teaching methods:
Lectures, assignment.
Assessment:
Examination, assignment, attends.
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Theory of Urban Planning
This course will explore the relationship between theory and application also an
investigative contemporary planning by making reference to a planning
decision.
Lectures focus on:
 Theories and strategy as the basic for planning.
 Functional analysis of the city compounds and planning definition.
 The new pioneers of theories of city planning.
 City planning theories:
o Garden city and suburb traditions.
o Organic urban planning.
o Satellite town, grid extension, central places theory.
 City of tomorrow theory: radiant city theory, ideal city theory.
 Village planning theories.
 Concentric zone theory: sectors theory, multiple nuclei theory.
 Theories of urban form: architectural rolls unified city form.
 Neighborhood unit theory: super block theory.
 The practice of planning and its prospects.
 Functionalist and transportation developments in city planning.
 The influence of the regional planning movement.
 The impact of application theories between tradition and modernity in old
Arab cities (spatial form, spatial patterns).
Teaching methods:
Lectures, assignment.
Assessment:
Examination, assignment, attends.
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Basics of Urban Design
This course will focus on series requirements that help the student to build
concepts deal with essential aspects of urban design course.
Lectures focus on:
 Urban design definition, relation of urban design to architecture.
 General vocabulary of urban planning, the necessity of planning and
stages.
 Elements of city design and their images.
 Roads classification; levels of service; traffic impact analysis.
 Pathdestrain movement and types.
 Functions of land use planning, land use data; forms of mapping.
 Criteria planning of services and facilities, such as residential,
educational, health care and social security, recreational, cultural,
religious, public administration, commercial, etc.
 Urban design theories (figure-ground theory, linkage theory, place theory,
etc.)
 Principles design of residential clusters, types, dimension, visual
formation.
 Principles design of centers, types, visual formation, catchment and
accessibility.
 Organization of urban space, classifying of space and hierarchy, space
analysis.
 Different aspects of design (scale, legibility of structure, coherence and
continuity, balance, property, expression, proportions, volume, variety,
space, etc.)
 Criteria of design resorts zones, industrial zones etc.
 The effect of environment pollution on urban fabric.
 Urban renovation process and methods.
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التصميم المعماري ـ السنة الثالثة ـ عمارة
الهدف:
توجي ــم الطال ــب م ــي التعم ــق بالمف ــاهيم المعماري ــة وايس ــس التص ــميمية لمب ــاني ذات وظ ــائف أكل ــر تعقي ــداً
ومركبــة وذات وظــائف معماريــة متنوعــة كايبنيــة اإلداريــة وايبنيــة الســياحية والرياضــية ،حيــث تعتبــر هــذا

المشاريع ذات مكونات وعالقات ومتطلبات وظيفية أكلر تعقيداً بالمقارنة مـع السـنوات السـابقة إضـامة إلـا
خصوصـية المواقـع المخصصـة لهـذا المشـاريع والتـي تتطلـب د ارسـة أكلـر تعميقـاً وتحلـيالً لغـرا الوصــول
إلا استنتاجات تساعد الطالب مـي عمليـة صـقل ايسـس التصـميمية والمعماريـة لهـذا المشـاريع بعـد مزجهـا
مــع امســتنتاجات التــي يتوصــل إليهــا مــن خــالل د ارســتم وتحليلــم لشمللــة المشــابهة والمعــايير التصــميمية

وبالت ــالي التوص ــل إل ــا ايمك ــار والتكوين ــات المعماري ــة .وهن ــا ي ــتم التأكي ــد ك ــذلك عل ــا الجان ــب اإلنش ــائي
والعناصــر التــي يمكــن اســتخدامها مــي المبنــا وتأليراتهــا علــا الحلــول المعماريــة إضــامة إلــا التركيــز علــا

أساليب اإلظهار المعماري للمشروع.

التصميم المعماري (فصل الخريف):
تصميم ايبنية اإلدارية واللقامية (سينما ،مسرح ،أوبرا) وايبنية الصناعية وتتم مراحل العمل علا المشروع
مشابهة لما هو مي السنة المعمارية اللانية.

التصميم المعماري (فصل الربيع):
تصميم المرامق وايبنية السياحية (منادق ،موتيالت) وايبنية الرياضية والتجارية ويتم العمل علا المشـروع
بنفس الخطوات والمراحل ايساسية مي التقديم.
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السنــة الرابعـــة
الفصل األول
المــادة

م

الرقم

1

AC411

تصميم معماري VII

2

AC421

تصميم حضري

6

3

AC431

كميات ومواصفات

2

)2+2( 4

4

AC441

إظهار معماري (حاسوب)

2

)2+2( 4

5

AC451

دراسات مردية

2

)2+2( 4

6

AC461

تنسيق مواقع

4

)4+4( 8

7

AC471

خرسـانـة

2

)2+2( 4

28

56

المجموع

الزمن

الوحدات

10

)10+10( 20
)6+6( 12

التدريب الصيفي (مرضي  /غير مرضي)
الفصل الثاني:
المــادة

م

الرقم

1

AC412

تصميم معماري VIII

2

AC422

تصميم حضري

6

3

AC432

طرق بحث

2

)2+2( 4

4

AC442

برمجة مشاريع

2

)2+2( 4

5

AC452

ترميم مباني

2

)2+2( 4

6

AC462

مساحــة

4

)4+4( 8

7

AC472

خرسانـة

2

)2+2( 4

28

56

المجموع
التدريب الصيفي (مرضي  /غير مرضي)
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قسم العمارة وتخطيط المدن ـ كلية الهندسة ـ جامعة قاريونس

Conservation of Building
Course Description:
Need to conserve; criteria for identifying heritage, buildings and areas; elements
of the conservation process, techniques and materials. New uses for old
buildings in Libya.
Course Methodology:
The format includes lectures, slides demonstration and studio, site exercises.

Research Methods in Architecture
Course Description:
Research processes in architecture. A review of research strategies, designs and
settings. An exploration of research methods as related to programming, design
and evaluation; experimental approaches, sampling procedures, analysis of
documents and observations, questionnaires, interviews, as well as the
processing, analysis and interpretation of data and presentation of findings.
Course Methodology:
Several case studies from the local environment will be examined, enabling
students to obtain first-hand experience in research development, administration
and analysis.
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1. Professional Practice
Course Description:
 Fundamentals of management, organization systems and their parts, decision
making and business communications.
 Management of human resources for maximum productivity and satisfaction,
the application of management concepts in the architecture and construction
professions.
 The nature of the building industry in general and in Libya in particular.
 Study of rules, regulations, codes specifications and business procedures
concerning Libyan architects in practice or management.
 Design methodolgy, typology programming, site analyses, budget formulation
and pro-form procedures.
 Development of comprehensive project documentation, detaling,
specifications, drawing formats and organizations.
 The architect’s role in project design and construction, the administration of the
construction contract, and in the relationship with others involved with the
project.
 Types of documentation required to render competent and responsible
professional service.
Architectural training 240 hours of summer training is required to be conducted in a
recognized public or private architectural section or architectural consulting firm. The
summer training should start by the end of the 6th semester.
Course Methodology:
Lecture, discussion, and site visits.

2. Interior Design
Course Description:
 History and background of interior design, ancient, classic neoclassic and
contemporary styles.
 Space arrangements, circulatory patterns, walls, partitions, ceilings and
openings, finishing materials, light, color texture, fumiture design and
arrangement, indoor planting.
Course Methodology:
The format includes lectures, slides demonstration and studio exercises covering static
and dynamic areas.
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برمجة مشاريع ـ السنة الرابعة ـ عمارة
 إدارة المش ــروعات (تمهي ــد ،تعري ــف ،المش ــروع الهندس ــي ،نظ ــام الس ــيطرة م ــي المش ــروع الهندس ــي
المغلق ،المتطلبات ،المعدمت القياسية).

 الجدول الزمني (المتطلبات).
 أساليب التخطيط الزمني للمشروعات (مخطط المستطيالت ،المسار الحرج ،خط التوازن).
 مخطط القضبان (اإلعداد ،امستخدام ،المميزات والعيوب).
 المخطط ــات الش ــبكية (مخط ــط ايس ــهم  ،A.D.Mمخط ــط ايس ــبقية  ،P.D.Mعناص ــر الش ــبكة،
قواعد عامة مي إعداد الشبكة).

 تحليل ايزمنة (حساب أزمنة امبتداء وامنتهاء ،حساب أزمنة الفائا ،المسار الحرج).
 تحليل مخطط ايسهم (أمللة).
 تحليل مخطط ايسبقية (أمللة).
 مقارنة بين أسلوب  A.D.Mو .P.D.M
 أسلوب مراجعة وتقويم البرنامج للجدولة الزمنية ).(PERT
 احتمالية إنجاز مشروع بزمن معين (أمللة).
 المنهاج الزمني بأسلوب خط الموازنة (الفعالية واحدة ،لعـدة معاليـات ،معـدمت اإلنجـاز ،الخطـوات
المتبعة لإلعداد).

 توقعــات التــدمق النقــدي (التــدمق النقــدي الموجــب ،التــدمق النقــدي الســالب ،صــامي التــدمق النقــدي،
التخطيط المالي للمقاولة ،مخططات التدمق النقدي).

 التك ــاليف (تك ــاليف مباشـ ـرة ،تك ــاليف غي ــر مباشـ ـرة ،ايص ــول اللابت ــة المتداول ــة ،التق ــويم واس ــترداد
اللمن).
 أسس مهمـة مـي مهـم امقتصـاد الهندسـي (التعريـف ،الهـدف ،جـدوو امسـتلمار ،الهـدف مـن د ارسـة
الجدوو ،الندرة امقتصادية ،تألير الزمن علا جدوو امستلمار ،الجدوو امقتصادية والماليـة ،أهـم

المؤشرات المستعملة مي حساب الجدوو).
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 التقــويم الفنــي الهندســي للبــدائل (أنـواع التقــويم ،م ارحــل التقــويم ،تحديــد الهــدف ،العوامــل واختيارهــا،

تحديــد أهميــة كــل عامــل ،تحليــل العوامــل ،وضــع نظــام التقــويم واج ارئــم ،مؤش ـرات لمقارنــة الحلــول

التصميمية).

الهدف من المقرر:
تعريف بالمباد العامة لإلدارة وبشكل خاص للمشاريع الهندسية ويجـب علـا الطالـب عنـد اجتيـازا للمقـرر
أن يك ــون ل ــم القـ ـدرة عل ــا إنج ــاز المخطط ــات الزمني ــة المختلف ــة الت ــي درس ــها وك ــذلك المق ــدرة عل ــا تحلي ــل
الشبكات المختلفة وانجاز مخططات التدمق النقدي.

التصميم المعماري ـ السنة الرابعة ـ عمارة
الهدف من المقرر:
توجي ــم الطال ــب لص ــياغة وعم ــل تطبيق ــات لمب ــاد التص ــميم واإلنش ــاء المعم ــاري وك ــذلك أس ــاليب التحلي ــل
واإلظهار المعماري علا مباني ذات الوظائف الخاصة المتقدمة كالكليات والمكتبات المركزية وأبنية النقـل

والمواصالت وكـذلك ايبنيـة الصـحية المتخصصـة وأبنيـة المستشـفيات مـع د ارسـة شـاملة ومتعمقـة لعناصـر
الموقــع وطبوغراميتــم ،إضــامة إلــا التحليــل المتكامــل لشمللــة المشــابهة والمعــايير التصــميمية وذلــك لغــرا

التوصــل إلــا أســس ومفــاهيم معماريــة تملــل مزيج ـاً لالســتنتاجات المستخلصــة مــن تحليــل الموقــع وايمللــة
المشابهة وكذلك الزيـارات الميدانيـة والمعـايير التصـميمية ،بحيـث تكـون هـذا المفـاهيم المعماريـة علـا هيئـة

مشــاريع متكاملــة الخــدمات بشــكل مخططــات معماريــة إضــامة إلــا التأكيــد علــا النمــاذج المجســمة الكتليــة
والتفصيلية.

وتكون مراحل العمل علا المشروع بنفس ايسلوب والذي اتبع مي السـنوات السـابقة بحيـث يكـون متسلسـالً

وتدريجياً لغرا الوصول إلا الحل النهائي للمشروع.

التصميم المعماري (فصل الخريف):
تصميم كليات ،مكتبة مركزية ،أبنية النقل والمواصالت (مطارات ومواني ،محطات قطار).

التصميم المعماري (فصل الربيع):
تصميم مستشفا عام أو تخصصي.
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التصميم الحضري ـ السنة الرابعة ـ عمارة
تركز علا المتطلبات الجدية التي تسـاعد الطالـب علـا بنـاء أمكـار يتعامـل بهـا مـع الشـكل الجـوهري لمـادة

التصميم الحضري.

ويحتوي المنهج على اآلتي:
 تعريف التصميم الحضري ،العالقة بين التصميم الحضري والعمارة.
 التعريفات ايساسية بمصطلحات التخطيط العمراني ،أهمية التخطيط العمراني ومراحلم.
 عناصر تكوين المدينة ومظهرها.
 تصنيف الطرق ،مستوو التخديم ،تحليل تألير حركة المرور.
 الحركة بممرات المشاة وأنواعها.
 الوظيفة التخطيطية مستعمامت ايراضي ،معلومات وشكل استعمامت ايراضي علا الخرائط.
 المعايير التخطيطية للسكن ،الخدمات ومختلف اينشطة ايخرو وكيفية التعامل معها.
 نظريات التصميم الحضري (نظرية الكتلة والف ار  ،نظرية الترابط ،نظرية المكان ،الخ).
 مباد تصميم الخاليا السكنية ،أنواعها ،أبعادها ،التكوين البصري.
 مباد تصميم المراكز الخدمية ،أنواعها ،التكوين البصري ،مسامة التخديم وسهولة الوصول.
 تنظيم الف ار العمراني ومحددتم ،تصنيف الفراغات وتدرجها ،تحليل الف ار .
 مع ـ ـايير تقيـــيم التصـ ــميم (المقيـ ــاس ،وضـ ــوح التكـــوين ،المالئمـــة ،التعبيـ ــر ،امســـتمرار والتماسـ ــك،
التوازن ،النسب ،الحجوم ،التنوع ،الف ار  ... ،الخ).

 معايير تصميم القرو السياحية ،المنتجعات ،المناطق الصناعية ... ،الخ.
 تألير التلوث البيئي علا النسيج العمراني.
 طرق إحياء المناطق الحضرية عمرانياً وعملية تجديدها.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،مشاركة الطلبة بتمارين مي إطار مواضيع الدراسة.
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Architectural Presentation
Provide practical experience with the application to improve the skills of students and
an understanding of the processes and procedures involved in architectural designs.

Part1: 1st Semester
Lectures focus on:
 Plans sections elevations (line quality and drawing style, projection).
 Complex cuts and complex views.
 Animated drawings.
 Cylinders in elevation.


Existing and proposed.

 Shadow conventions.
 Floorscape.
 Trees types and drawing in plans and elevations, axonometrics.
 Figures in plans, functions of figures in design drawing.
 Figures in sections, axonometrics, perspectives.
 Furniture in plans, elevations, axonometrics, perspectives.
 Staircases in axonometrics, perspectives.
 Codes for materials (US, UK).
Teaching methods:
Lectures, tasks.
Assessment:
Examination, tasks, attends.

Part 2: 2nd Semester
Lectures focus on:
 Stone facings and coursework, brickwork, masonry, marble.
 Techniques for glass, mirror glass.
 Building materials in elevation.
 Rendering techniques for materials in elevation.
 Shadow, rendering techniques.
 Reflected light techniques.
 Skies in line, tone, airbrush and spray wash skies, graphite dust sky technique.
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 Techniques for water, reflections in water.
 An introduction to lettering, lettering in design drawings, the legend.
 An introduction to layout plan, contours in site plans.
 Methods of presentation.
 Arrangement of project as storyboard, preparation of final project, including
examples of student work. Illustration of use of line, color, value, reduction,
presentation of portfolio and report covers.
Teaching methods:
Lectures, tasks.
Assessment:
Examination, tasks, attends.
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كميات ومواصفات ـ السنة الرابعة ـ عمارة
 إعداد عقود المقاومت المختلفة.
 وضع الشروط العامة للتعاقد.
 التجهيز للمقاولة (أشكال المقاومت ،أنواع المحاسبة علا المقاومت).
 المناقصـ ــة (الهـــدف ،اإلعـ ــالن عـــن المناقصـ ــة ،مســـتندات المناقصـــة ،شـ ــروط المس ــتندات ،عمـ ــل
العطاء ،امتتاح العطاءات ،الحقوق).

 جدول الكميات (أوراق الحسابات بأنواعها).
 المواصفات (طرق صياغة المواصفات ،قواعد كتابة المواصفات ،تقسيم المواصفات).
 بنود ايعمال المختلفة وصياغة مواصفاتها (أعمال الخرسانة ،تهيئة الموقع ،الحفر والردم ،أعمال
البنــاء ،الع ـوازل ،أعم ــال البيــاا ،الــبالط ايرض ــي ،أعمــال القيشــاني ،أعم ــال النجــارة ،ايعم ــال

المعدنية ... ،الخ).

 حساب التكاليف للبنود المختلفة.
 كميات المواد الالزمة لشعمال المختلفة (أمللة مختلفة إليجاد كميات البنود المختلفة).
 مشــروع يقــدم متكامــل يــتم ميــم إعــداد د ارســة المواصــفات العامــة والخاصــة وجــداول الكميــات وأوراق
الحسابات وحساب التكاليف.

الهدف من المقرر:
يه ــدف المق ــرر إل ــا تمك ــين الطال ــب م ــن إع ــداد ك ارس ــة المواص ــفات العام ــة والخاص ــة للمش ــاريع الهندس ــية
المختلفة وكذلك إعـداد جـداول الكميـات والمقـدرة علـا إجـراء القياسـات المختلفـة لهـذا البنـود وحصـرها ،كمـا
يهدف المقرر كـذلك إلـا تمكـين الطالـب مـن كتابـة الشـروط العامـة للتعاقـد بـين المهنـدس والمالـك والمقـاول

وامستشاري باإلضامة إلا تعريف الطالب بطرق تنفيذ ايعمال المختلفة.

منهجية التدريس:
محاض ـ ـرات نظريـ ــة ،أمللـ ــة محلولـ ــة ،مشـ ــروع كامـ ــل يـ ــتم ميـ ــم حسـ ــاب التكـ ــاليف والكميـ ــات واعـ ــداد ك ارسـ ــة

المواصفات الخاصة مي نهاية المشروع.
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خرسانة مسلحة ـ السنة الرابعة ـ عمارة
خرسانة مسلحة I
 الخرسـ ــانة المسـ ــلحة (مقدمـ ــة ،م ـ ـواد الخرسـ ــانة وخواصـ ــها وتص ـ ـرمها ،طـ ــرق التصـ ــميم ومعـ ــامالت
ايمان).

 تكنولوجي ــا الخرس ــانة (اإلض ــامات ،الخل ــط ،النس ــب ،نس ــبة الم ــاء إل ــا اإلس ــمنت ،الوض ــع ،ال ــرص
والمعالجة ،المقاومة لالنضغاط ،المقاومة علا الشد ،الفلق ،مقاومة القص ،الشد بانحنـاء بسـيط،،

أن ـواع الخرســانة ،تصــرف المنشــأ المصــبوب موقعي ـاً ،انكمــاش وزحــف الخرســانة ،غطــاء الخرســانة
المسلحة والسيطرة علا التشققات).

 طرق التصميم وايحمال (طريقة المقاومة القصوو ،طريقة التحليل المرن ،طريقة التصميم بإجهاد
التشغيل).
 تصميم الكمـرات الخرسـانية (مقطـع مسـتطيل ،المقـاطع المسـلحة مـي اتجـاهين) (مقطـع علـا شـكل
حرف .)L, T

 تصميم البالطات الخرسانية (باتجاا واحد ،باتجاهين).
 مد ووصل حديد التسليح.

الهدف من المقرر:
تعريـ ــف الطالـ ــب بتصـ ــرف المنشـ ــأ والمقـ ــدرة علـ ــا تحليلـ ــم لـ ــم المقـ ــدرة علـ ــا تصـ ــميم الكم ـ ـرات والبالطـ ــات

الخرسانية.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،تمارين ومناقشة ،مشروع.
خرسانة مسلحة II
 تصميم الكمرات المعرضة للعزوم وقوو القص.
 تصميم ايعمدة الخرسانية.
 تصميم ايساسات بأنواعها (مفردة ،متصلة ،جدارية).
 تصميم الساللم.
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الهدف من المقرر:
استكمامً للجزء ايول من المادة سوف يكـون للطالـب المنجـز للمقـررين القـدرة علـا تصـميم منشـأ خرسـاني

بسيط بالكامل وذلك لشحمال الخارجية المختلفة مستنداً إلا التحليل اإلنشـائي والـذي سـيقوم بـم بنـاءاً علـا

ما تم دراستم مي مادة نظرية إنشاءات.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،تصميم منشأ خرساني بسيط.
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Landscape Architecture and Design
Landscape as an important subject combines between architecture, planning design
and vegetation aims to create sustainable environment between space and building
forward aesthetic urban.
Lectures focus on:
 Historical and landscape aspects.
 Philosophy and theory of landscape design.
 Ecological design theory.
 Urban landscape.
 Landscape ecology and landscape planning process.
 Development of landscape architecture.
 Movements in 20th landscape design.
 Landsceape aesthetics and architecture.
 Gardens types and compounds (residential gardens, children gardens, public
gardens, roofs gardens, botanical gardens, zoo gardens, aquatic gardens, …etc.)
 Landscape elements (furniture types, planting types, colors, …etc.)
 Aspects of landscape design (movement axis, unity, balance, rhythm, scale,
proportions, simplify, …etc.)
 Technical aspects of design (graphic and drawing techniques, work of key
figures, CAD and use of IT in landscape architecture).
 Evaluation of designed landscapes.
 Landscape character assessment.
 Applications of ecological concepts in gardening design.
Tasks will be based around the following area:
 Historic sites

 Residences

 Memorials places

 Recreation and event space

 Parks and public areas

 Tourism facilities

 Waterfront and greenway

 Public facilities

 Colf courses
Teaching Methods:
Lectures, tasks.
Assessment:
Examination, tasks, attends.
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Urban Design Studio
The course provides a good understand and strong links between courses: architectural
design, landscape design, housing and basics of urban design that are required for
successful urban design issue.

Part 1: 1st Semester
Lectures will be necessary to achieve the project aims:
 Site analyses.
 Site assessment and an understanding of ecological issue.
 Criteria of evaluation urban design.
 Examples of different types of urban planning design according to function
from different countries.
Projects will be based around the following area:
 Resorts

 Neighborhood design

 Beeches

 District center design

 Other projects decided by studio master according to city needs
Teaching Methods:
Lectures, surveying (visits sites), project work, discussions, seminars.
Assessment:
Project work, modals, examination, attends and discussions.

Part 2: 2nd Semester
Lectures focus on projects aims:
 Problems of the old towns (traffic and parking problems, environmental
problems and social and culture, overlap urban fabric past with present).
 Nature of traditional Arab urban fabric from the cultural, climatical, social and
functional points of view and the methods to conserve it forward integration
with modern urban.
 Examples of different international experiments to show th conservation and
development of old cities.
 GIS as a Database, aerial photographs.
Projects will be based around the following area:
 Survey and planning of a part of an urban district, based on the local and
traditional urban patterns and form language.
 Survey and redevelopment of slum area in the master plan of the city.
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 Other projects decided by studio master according to city needs.
Teaching Methods:
Lectures, surveying (visit Libyan cities), project work, discussions, seminars.
Assessment:
Project work, modals, examination, attends and discussions.
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ملحق ( أ )
المواد التي تدرس مي لانوية العلوم الهندسية التخصصية ،شعبة البناء والتشييد.

أوالً :المواد العامة لجميع شعب العلوم الهندسية:
 ايحياء ،الحاسوب ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء ،التربية اإلسالمية ،اللغة العربية.
 الفيزيــاء (مشــترك للعلــوم الهندســية والعلــوم ايساســية وعلــوم الحيــاة) ويشــمل :الميكانيكيــا ،خ ـواص
المادة (المرونة وقانون هوك) ،السوائل ،الح اررة ،الغازات ،الكهربائية.

واضح أنم م يوجد شيء متعلق باإلضاءة والصوتيات.

ثانياً :مواد شعبة البناء والتشييد:
 البيئة واإلنسان :وم يشمل أي تطرق لمواضيع متعلقة باإلضاءة والصوتيات.
 الرسم الهندسي.
 الرسم المعماري واإلنشائي.
 تقنية القياس :وم يتطرق إلا مواضيع اإلضاءة والصوتيات ،كمـا م يتطـرق إلـا كيفيـة قيـاس هـذا
الكميات أيضاً.

 استاتيكا (ميكانيكا اإلنشاءات).
 الخ ـدمات مــي المبــاني :ويتطــرق إلــا خــدمات إمــداد المــاء ،الصــرف الصــحي والمجــاري ،التدمئــة
والتكييــف ،الحمايــة مــن الح ارئــق ،إمــداد الكهربــاء داخــل المبــاني ،إمــداد خطــوط التلفــون ،المصــاعد

والســاللم المتحركــة ،واســتخدام الحاســوب ) (CADإلنتــاج رســوم خاصــة بملــل هــذا الخــدمات .وم

يوجد أي ذكر لإلضاءة والصوتيات.
 المساحة.
 الكميات والمواصفات والعقود.
 إنشاء المباني.

 خواص واختبار المواد :وم يتطرق إلا اإلضاءة والصوتيات.
 تطبيقات حاسوب (أوتوكاد) :ويتعلق بكيفية الرسم وم يتطرق إلا اإلضاءة والصوتيات.
واضح أنم م يوجد شيء متعلق باإلضاءة والصوتيات.
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السنة الخامسة
الفصل األول
المــادة

م

الرقم

1

AC511

تصميم معماري IX

2

AC521

المشروع  /دراسات أولية

8

3

AC531

ممارسة مهنية

2

)2+2( 4

4

AC541

منشآت معدنية

2

)2+2( 4

26

52

المجموع

الزمن

الوحدات

12

)12+12( 24
)8+8( 16

التدريب الصيفي (مرضي  /غير مرضي)
الفصل الثاني
م

الرقم

1

AC512

مشروع التخرج

2

AC522

مشروع التخرج

الزمن

المــادة

المجموع

الوحدات

50

التدريب الصيفي (مرضي  /غير مرضي)
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التصميم المعماري ـ السنة الخامسة ـ عمارة
التصميم المعماري (فصل الخريف):
تصميم مبنا سكني تجاري إداري أو ترميهي.

الهدف:
توجيم الطالب إلا التعرف علا المفاهيم المعمارية وايسس التصميمية لمشاريع ذات اسـتعمامت مختلطـة
(مباني سكنية متعددة الطوابـق مـع وظـائف تجاريـة أو إداريـة أو ترميهيـة) ،حيـث يتوصـل الطالـب مـي هـذا

المرحلة إلا مشاريع معمارية بهيئـة تكـوين معمـاري موحـد مسـتفيداً مـن معرمتـم السـابقة بطبيعـة كـل وظيفـة

(س ــكنية ،تجاري ــة ،إداري ــة ،ترميهي ــة) وأن ه ــذا التك ــوين يش ــمل جمي ــع ه ــذا الوظ ــائف متبعـ ـاً نف ــس ايس ــلوب
وايســس التــي اتبعهــا مــي الم ارحــل الد ارســية الســابقة ابتــداءاً مــن عمليــة التحليــل المتكامــل لعناصــر الموقــع
وكذلك ايمللة المشابهة والتعرف علا المعايير التصميمية مستنداً علا التشكيل وعمل المجسـمات الكتليـة
والتفصــيلية إضــامة إلــا التأكيــد علــا ايســاليب المختلفــة مــي عمليــة الرســم واإلظهــار واإلخ ـراج للمشــروع

المعماري.

وتتم مراحل العمل علا المشروع بنفس السياق مي المراحل الدراسية السابقة.

مشروع الدراسات األولية ـ السنة الخامسة ـ عمارة
الهدف:
إعداد دراسة معمارية شاملة ومتكاملة لمشروع معماري للتخرج يـتم اختيـارا مـن قبـل كـل طالـب ويعتمـد مـن
قبل مجلس القسم ،حيث يقدم مي نهاية الفصل وتتم مناقشتم من قبل لجنة يحددها مجلس القسم ليتم إقرار

برنامج وموقع مشروع التخرج للطالب.

مراحل العمل على الدراسة:
يقدم الطالب لالث مقترحات لمشروع التخرج مـع تحديـد موقـع أولـي لكـل مقتـرح .ويـتم توجيـم الطالـب علـا
معايير اختيار المقترحات علا ايسس التالية:
 أن يك ــون المش ــروع ض ــمن التخصص ــات التالي ــة (ايبني ــة العام ــة ،التعليمي ــة ،اللقامي ــة ،الص ــحية،
السكنية ،الدينية ،أبنية المواصـالت) وكـذلك ضـمن مجـامت التخطـيط والتصـميم الحضـري وكـذلك
مشاريع الترميم والتطوير.
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 يجب أن يكون المشروع حيوي ومالئم لالحتياجات المستقبلية للجماهيرية.
وبعد اعتماد المقترح لكل طالب للمشروع من قبل مجلس القسم يقوم الطالب:
 إعط ــاء لالل ــة ب ــدائل لموق ــع المش ــروع ،حي ــث يق ــوم الطال ــب بد ارس ــة ه ــذا الب ــدائل والمقارن ــة بي ــنهم

والتوصل إلا جدول المفاضلة والذي علا أساسم يكون اختيار الموقع ايمضل والمالئم للمشروع.

 يقوم الطالب بدراسة الموقع ايمضل ومجاوراتم دراسة تحليلية شاملة وعالقتم مع المخطط الشـامل
للمدينة والذي يقع ميها المشروع.

 تــتم د ارســة وتحليــل شــامل للاللــة أمللــة مشــابهة للمشــروع (ملــال محلــي ،عربــي ،عــالمي) لغــرا
التعرف علا ايسس التصميمية والمعمارية والعالقات الوظيفية لملل هذا النوع من المشاريع.
 يقــوم الطالــب بد ارســة المعــايير التصــميمية واينظمــة التصــميمية واإلنشــائية والخــدمات الميكانيكيــة
والهندسية والتي تستخدم مي ملل هذا المشروع.
 ومن خالل دراسة الطالب لظروف الموقع وكذلك ايمللة المشابهة والمعـايير يتوصـل الطالـب إلـا

برنامج مساحي تصميمي مفصل موضحاً ميم حجم المشروع وعدد وأنواع المستفيدين منم ،وكذلك

يحدد ميها المكونات ايساسية للمشروع والعالقات الوظيفية بين هذا المكونات.
 تتم مناقشة مراحل العمل علا البحث عن طريق أساتذة المقرر.

 يــتم تحديــد موعــد للمناقشــة النهائيــة وكــذلك اللجنــة المش ـرمة علــا المناقشــة مــن قبــل مجلــس القســم
لغرا اعتماد البرنامج والموقع للمشروع.

المنهجية:
محاضرات نظرية وعملية ضمن مفاهيم لتوجيـم الطالـب إلـا أهـم ايسـس المتبعـة مـي طـرق البحـث وكتابـة
التقــارير وأســاليب التحليــل وكــذلك توجيــم الطالــب إلــا أهــم الطــرق للحصــول علــا امســتنتاجات الضــرورية

لمشروع التخرج.

بعــد المناقشــة النهائيــة يقــدم الطالــب البحــث إلــا أســاتذة المقــرر لغــرا تقييمــم مــن خــالل تطبيــق الطالــب

أسس ومفاهيم طرق البحث.

منشآت معدنية ـ السنة الخامسة ـ عمارة
 امســتعمامت (مميـ ـزات ،عيــوب ،القطاع ــات اإلنش ــائية المســتخدمة م ــي البنــاء ،البــراهين الالزم ــة،
ايحمال).
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 أدوات الربط (برشام ،صواميل ،لحام).
 أعضاء الشد (مركزي ،م مركزي ،أعضاء إنشائية معرضة إلا عزوم).
 أعضاء الضغط (مركزي ،م مركزي ،أعضاء ضغط مفردة ،أعضاء ضغط مركبة ،امنبعاج).
 الكمرات (إجهادات انحناء بسيطة ،إجهادات انحناء مزدوجة ،املتواء).
 المساند علا الجدران.
 تصميم جمالون كامل مع الرسومات والتفاصيل الخاصة بذلك.

الهدف من المقرر:
يهــدف المقــرر إلــا تمك ــين الطالــب مــن تص ــميم جمــالون بســيط وكــذلك معرم ــة بتصــميم بعــا الوح ــدات

المعرضـ ــة لشحمـ ــال الخارجيـ ــة المختلفـ ــة مسـ ــتخدماً أدوات ربـ ــط مختلفـ ــة باإلضـ ــامة إلـ ــا تصـ ــميم الكم ـ ـرات
وايعمدة مما يمكنم مي النهاية من تصميم منشأ معدني بسيط.

منهجية التدريس:
محاضرات نظرية ،تمارين ومناقشة ،تصميم منشأ معدني بسيط.
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مقترح منهج مادة طرق البح ث
الهدف من المادة:
 تعليم الطالب وتوجيهم لطرق البحث العلمي وخاصة مي مجال هندسة العمارة وتخطيط المدن.
 تقديم القواعد والمباد العامة التي تساعد الطلـب مـي تنظـيم المعلومـات وايمكـار وكيفيـة الوصـول
إلا اتخاذ الق اررات التصميمية.
 تهيئة الطالب وتمرينم علا إعداد البحث بالصورة المناسبة.

محتويات المادة:
شخصية الباحث:
وميها يتم عرا الصفات الواجب توامرها مي باحث العمارة وتخطيط المدن.
منهجية البحث:
تقدم طائفة من القواعد العامة التي تنظم المعلومات وايمكار من أجل الوصول إلا الحقيقة.
إعداد البحث:
وهي المرحلة التي من خاللها يتم تقديم البحث بالصورة النهائيـة التـي يجـب أن يكـون عليهـا وتـتلخص مـي
اآلتي:
.1

اختيار موضوع البحث.

.2

وضع خطة البحث.

.3

جمع المادة العلمية.

.4

التعامل مع النصوص.

.5

كتابة البحث وأركانم.

الجدول الزمني للمادة:
تحدد المادة بجدول زمني وقدرا ساعتان علا ايقل أسبوعياً يغطي ميها كامة الجوانب المتعلقة بالمـادة بمـا
ميها تدريب الطالب بإعطائم تمرين تطبيقي كنموذج لكيفية إعداد البحث.
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تقييم المادة:
تقيــيم المــادة مــن خــالل البحــث المقــدم مــن كــل طالــب مــع تحديــد وقــت لمناقشــة البحــث مــي نهايــة الفصــل
الد ارس ــي ،ويق ــيم البح ــث بم ــدو محتويات ــم ،امس ــتيعاب للموض ــوع المقت ــرح والهيك ــل الع ــام للبح ــث والكتاب ــة
والمراجع وكمية المعلومات ،وغيرها من النقاط اإلضامية.
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