
كلية تصاميم البيئة
اتصاالت الكلية
جهة االت�صال: العميد

ت: 6952188 -02 حتويلة: 52188    فاك�س: 6292039 -02

  env_dean@kau.edu.as
www.kau.edu.sa/envirodesign

النشأة
اأن�صئت كلية ت�صاميم البيئة يف �صهر ذي احلجة من عام 1418هـ ـ اإثر حتويل مدر�صة ت�صاميم البيئة اإىل كلية وقد تاأ�ص�صت مدر�صة ت�صاميم البيئة يف عام  

1976م

الرؤية
تقدمي م�صتوى تعليمي يوائم القرن الواحد والع�صرين يجعل كلية ت�صاميم البيئة تت�صدر طليعة الكليات املماثلة اإقليميًا، وعامليًا، ويجعل من خريجيها كوادر 

حتمل القيم املهنية الإيجابية واملوؤهلة خلدمة املجتمع عن طريق التنمية العمرانية امل�صتدامة.

الرسالة
والعمراين  البيئي واحل�صري  بامل�صتوى  والرتقاء  ثقافة  ون�صر  امل�صتمر  التعليم  قنوات  وفتح  بالكوادر  امل�صتمر  الإعداد  املجتمع من خالل  وتطوير  خدمة    

واملعي�صي. 

 

مجاالت التميز
  متيزت كلية ت�صاميمي البيئة بح�صولها على العديد من اجلوائز يف م�صابقات حملية واإقليمية ودولية كما ت�صعى كلية ت�صاميم البيئة اإىل التميز باخلدمات 

التقنية املتقدمة وتنفيذ م�صروع الكلية الإلكرتونية لكي ت�صبح الكلية منوذجًا متميزًا ميكن تطبيقه وتعميمه على باقي الكليات باجلامعة.  
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الخطة الدراسية
   متطلبات ال�صنة التح�صريية    يدر�س الطالب املواد التالية:

اأ ( امل�صار العلمي:

كلية
تصاميم البيئة

متطلبات �صابقة
ال�صاعات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز ورقم املقرر م
�صريري عملي نظري

4 4 ريا�صيات ر 101 1

2 2 ثقافة اإ�صالمية )1( �صلم 101 2

3 10 1 لغة اإجنليزية  لت�صاميم البنية )1( لغة 111 3

2 2 مقدمة لت�صاميم البيئة ع ب 121 4

8 4 اإت�صال ب�صري عمار 190 5

3 3 4 فزياء ف 101 6

3 10 1 لغة اجنليزية  لت�صاميم البيئة )2( لغة 121 7

3 3 تطور البيئة املبنية تخطيط 130 8

3 3 الإن�صان وعمارة البيئة ع ب 141 9

8 4 اأ�ص�س الت�صميم عمار 191 10

25 37 15 املجموع

  االأق�صام و الدرجات العلمية

الق�صم/الربنامج الدرجة العلمية

بكالوريو�س العمــارة

بكالوريو�س التخطيط احل�صري والإقليمي

بكالوريو�س عمارة البيئة

بكالوريو�س اجليوماتك�س

ماج�صتري تخطيط ا�صتعمالت الأرا�صي

ماج�صتري .تخطيط التنمية ال�صاملة

ماج�صتري .التنمية العقارية

االصدارات والدوريات

اال�صدار :

  جملة جامعة امللك عبد العزيز ) علوم ت�صاميم البيئة (

 www.kau.edu.sa/centers/spc/jkau/environmental/     
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قسم
التخطيط الحضري واإلقليمي

اتصاالت القسم
جهة االت�صال: رئي�س الق�صم

ت: 6952247  حتويلة: 52247  فاك�س: 6952247

النشأة
مت اإن�صاء ق�صم التخطيط احل�صري والإقليمي يف العام الذي اأن�صئت فيه مدر�صة ت�صاميم البيئة عام 1986 م -كلية ت�صاميم البيئة حاليا   

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

  مقررات الق�صم  )الجبارية(    

ال�صاعات املعتمدة: 98  

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م
�صريري عملي نظري

                                                            3 الو�صائل الكمية يف التخطيط 210 تخطيط 1

                                                            3 عملية التخطيط 220 تخطيط  2

                                                            3 القت�صاد احل�صري )1( 221 تخطيط 3

                                                            3 البنية احل�صرية 222 تخطيط 4

                                                            3 مقدمة يف تخطيط املدن 231 تخطيط 5

                                                            5 مر�صم تخطيط )1( 292 تخطيط 6

                                                            5 مر�صم تخطيط )2( 293 تخطيط 7

                                                            3 طرق وا�صاليب التخطيط 312 تخطيط 8

                                                            3 نظم املعلومات املكانية 313 تخطيط 9

                                                            3

 نظم معلومات الرا�صي

والتخطيط

314 تخطيط 10

                                                            3 القت�صاد احل�صري )2( 323 تخطيط 11

                                                            3 تخطيط املوا�صالت احل�صرية 341 تخطيط 12

                                                            3 البنية التحتية احل�صرية 342 تخطيط 13

                                                            5 مر�صم تخطيط )2( 394 تخطيط 14

                                                            5 مر�صم تخطيط )4( 395 تخطيط 15

                                                            5 401 تخطيط  مر�صم تخطيط )4( 16

                                                            3 الرتكيب الجتماعي احل�صري 424 تخطيط 17

                                                            3 تخطيط اقليمي )1( 425 تخطيط 18

                                                            3 تخطيط اقليمي )2( 426 تخطيط 19

                                                            3 تطوير الأرا�صي احل�صرية 470 تخطيط 20

                                                            98 املجموع
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مقررات الق�صم  )االجبارية(    

ال�صاعات املعتمدة: 98

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م
�صريري عملي نظري

                                                            5 مر�صم تخطيط )5( 496 تخطيط 1

                                                            5 مر�صم تخطيط )6( 497 تخطيط 2

                                                            3 النظم احل�صرية 527 تخطيط 3

                                                            3 اإدارة املدن 580 تخطيط 4

                                                            3

 املمار�صة املهنية يف التخطيط

احل�صري والإقليمي
581 تخطيط 5

                                                            5 مر�صم تخطيط )7( 598 تخطيط 6

                                                            6 م�صروع التخرج 599 تخطيط 7

                                                            98 املجموع

 مقررات اختيارية 

9ال�صاعات املعتمدة  

متطلبات �صابقة

ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م

�صريري عملي نظري

                                             3 3 تطوير العقارات 471 تخطيط 1

                                             3 3 �صوق الأرا�صي والعقار 472 تخطيط 2

                                             3 3 التخطيط القروي 503 تخطيط 3

                                             3 3 درا�صات خا�صة يف التخطيط 505 تخطيط 4

                                             3 3 التجديد احل�صري 506 تخطيط 5

                                                            9 املجموع

قسم
التخطيط الحضري واإلقليمي

توصيف المقررات

تخطيط 210

والقليمي،  احل�صري  التخطيط  مبهنة  املتعلقة  وامل�صفوفات  الح�صاء  علوم 

و�صائل معاجلة البيانات وجمعها يف التخطيط ، ح�صاب املعدل ، املتو�صط، الو�صط 

احل�صابي ، النحراف املعياري ، الدوال واملتغريات ، اختيار العينات، الفر�صيات 

الطرق  اختبارها،  و  الحتمالت  و  الفريات  العينات،  واختبار  والحتمالت 

التوافق و الرتابط و م�صتوى  الربامرتية و غري الربامرتية يف التحليل و عالقات 

التاأكيد و الثة و النحدار اخلطي و نظرية الحتمالت و امل�صفوفات اجلربية.

 211 تخطيط 

مقدمة عن ا�صتخدامات احلا�صوب يف ت�صاميم البيئة ، تخدم الثالثة تخ�ص�صات 

، العمارة ، التخطيط احل�صري والإقليمي وعمارة البيئة وحتتوي على اأ�صا�صيات 

احلا�صب الآيل ، الطرق والتطبيقات ل�صتعمال الربامج ذات العالقة بالت�صاميم 

العمرانية واملعمارية .

تخطيط 220

اخلطوات  على  والتعرف   ، التخطيط  ونظريات  للتخطيط  الأ�صا�صية  املفاهيم 

والطرق  وال�صرتاتيجيات  والأ�صاليب  املادة  وتعرف  التخطيط  لعملية  الالزمة 

كذلك   ، الأمثل  التخطيط  حتقيق  عوائق  على  التغلب  يف  تتبع  التي  التخطيطية 

تطبيق خطوات عملية التخطيط يف حالت خمتلفة

221 تخطيط 

احل�صري  بالتخطيط  لها عالقة  والتي  القت�صاد  احلديثة يف جمالت  املفاهيم   

تو�صيح   ، القت�صادية  امل�صكالت  حتليل  يف  الأفكار  تلك  تطبيق  كيفية  ومعرفة   .

دور املخطط يف تخ�صي�س املوارد املتاحة التي تعترب املحور التقليدي يف التحليل 

القت�صاد احل�صي . و يعطي هذا اطار عام للمواد الدرا�صية القادمة يتم من خالله 

حتليل املناطق احل�صرية و م�صاكلها و الآثار القت�صادية املرتتبة على تخ�صي�س 

الأرا�صي لالأغرا�س املختلفة

 222 تخطيط 

الأرا�صي،  وا�صتعمالت  املناطق احل�صرية، منط  الفراغية يف  التنظيمات  جوانب 

تدرج م�صتويات  التاأثري،  نطاق  العامة،  ال�صبكات  اأمناط  واآثارها،  الكثافة  ح�صاب 

مراكز اخلدمات، اأمناط توزيع بيع التجزئة، حتديد نطاق املناطق املركزية للمدن 

وتاثريها ، طريقة

 230 تخطيط 

على  العمرانية  التكوينات  وتنوع  زمني  تدرج  عرب  والعمرانية  احل�صارية  اخللفية 

اأ�صا�س منوها ون�صاأتها يف املا�صي وكيف تتطور وتنمو يف احلا�صر بداية من ع�صر 

التكوين  ماقبل النه�صة من حيث املوؤثرات والطريقة والفكار التي �صاعدت على 

املرن للبيئة املبنية
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 231 تخطيط 

يف  املعا�صر  الفكر  تطور  الزمني،   بتطوره  العاملي  امل�صتوى  على  املدن  تخطيط   

 ، مدعمة  علمية  ن�صرات  خالل  من  له،  املهنية  واملمار�صة  احل�صري  التخطيط 

احل�صرية  املواقع  لبع�س  ميدانية  زيارات   ، و�صرائح  �صور  تو�صيحية،  ور�صومات 

تلك  تكوين  يف  �صاهمت  التي  والدارية  والقت�صادية  الجتماعية  العوامل  ملعرفة 

تلك  تكوين  يف  �صاهمت  التي  الدارية  و  والقت�صادية  الجتماعية  العوامل  البيئة 

البيئة العمرانية.

 292 تخطيط 

اإك�صاب الطالب املهارات الأ�صا�صية املتعلقة بجمع املعلومات واإظهارها ، والتعرف 

امل�صاريع  من  عدد  يف  وتطبيقاتها  الأرا�صي  واإ�صتخدامات  العمرانية  بالأن�صاطات 

العمرانية .

 293 تخطيط 

املروري،   ، الجتماعي  القت�صادي،  العمراين،  التخطيط )امل�صح  امل�صح يف  اأنواع 

لالن�صطة  املكاين  التوزيع  املعلومات،  واخراج  حتليل  ا�صا�صيات  الب�صري(، 

العمرانية، اعداد التقارير الفنية للم�صاريع العمرانية، ا�صتخدام احلا�صب الآيل، 

وتطبيقات  ما �صبق يف م�صاريع عمرانية و تدريب الطالت على تقدمي م�صاريعهم

متطلبات �صابقة،  تخطيط 292 )مر�صم تخطيط 1(

 312 تخطيط 

اأ�صاليب التحليل للمخططني احل�صريني والقليميني : التقييم واملوازنة ، التكاليف 

واثرها يف التخطيط ، حتليل التكلفة ، م�صفوفة حتقيق الأهداف ، لوحات موازنة 

التخطيط ، توقع التغريات ، ال�صكان ، فر�س العمالة ، الطلب على اخلدمات العامة 

، طرق حتليل التوزيع املكاين املختلفة

 313 تخطيط 

ركائز  اأحد  هي  والتي  املكانية  املعلومات  بنظم  تعني  وعملية  نظرية  لقاءات   

التخطيط احل�صري والإقليمي ، توؤهل الطالب ل�صتخدام هذه التقنية يف درا�صة 

املرا�صم وم�صاريعها املختلفة .

 314 تخطيط 

لقاءات نظرية وعملية تعنى باإ�صتخدام احلا�صبات الآلية يف التخطيط احل�صري 

والإقليمي، والتوقعات امل�صتقبلة، قواعد املعلومات الأ�صا�صية ل�صتعمالت الأرا�صي، 

باإ�صتخدام  العمراين  والت�صميم  والر�صم  الت�صاري�س  خرائط  و�صع  ا�ص�س 

احلا�صوب.

323 تخطيط  

الرفاهية:  اقت�صاد  احل�صري،  التخطيط  يف  القت�صادية  التحليالت  تطبيق   

بناء  الن�صطة  مواقع  حتديد  احل�صري  القت�صاد  يف  املوؤثرة:  اخلارجية  العوامل 

املوا�صالت،  تكاليف  الرا�صي،  ا�صتعمالت  اأمناط  القت�صادية،  انعكا�صاتها  على 

قيم الأرا�صي، اعادة التطوير و النمو حجم املدينة

 342 تخطيط 

 موؤثرات التخطيط للخدمات واملرافق العامة والتي ت�صكل البنية التحتية ، تقدير 

طاقاتها ال�صتيعابية ومتطلبات حتديد مواقع كل منها يف اطار التنمية احل�صرية 

وـاثرياتها على النمو العمراين واملدينة بكاملها .

 395 تخطيط 

خالل  من  التخطيط  يف  ا�صتخدامها  وجمالت  املكانية  املعلومات  نظم  تطبيقات 

اأرا�صي،  اأو تطوير مناطق عمرانية قامئة وخمططات تق�صيمات  م�صاريع حت�صني 

نظم  بوا�صطة  املختلفة  ال�صتعمالت  قائمة  مواقع   اإختيار  عملية  اىل  بال�صافة 

املعلومات املكانية.

تخطيط 394 )مر�صم تخطيط 3( .

 341 تخطيط 

الو�صائل  احل�صري،   والرتكيب  الأرا�صي،  ا�صتعمالت  مع  واملوا�صالت  النقل  عالقة 

واملوا�صالت  النقل  �صبكات  لت�صميم  الالزمة  التخطيطية  واملعايري  التحليلية، 

احل�صرية، تخطيط النقل العام، ن�صوء احلركة املرورية، نوعية و�صائل النقل، �صعة 

ت�صميم  تفايل  و  املناطق احل�صرية  الطرق يف  تدرج  و  التقاطعات  ت�صميم  الطريق 

الطرق ومايري التوزيع والقاطعات وادارة احلركة ومواقف ال�صيارت وحركة املن�صاأة.

 394 تخطيط 

 درا�صات حتليل منطقة عمرانية متباينة للتعرف على العوامل التي توؤثر يف ت�صكيلها 

، وكذلك تعريف الطالب باخلطوات التخطيطية يف درا�صة املناطق العمرانية مع 

التطبيق على م�صاريع حت�صني وت�صميم مناطق عمرانية .

متطلبات �صابقة،  تخطيط 293 )مر�صم تخطيط 2(

 400 تخطيط 

اك�صاب الطالب فهما عاما لالأ�ص�س املتبعة يف توفري الإ�صكان من حيث كونه منتجا 

ومن حيث درا�صة اجراءاته وتتناول كل اأمناط ال�صكان من املحلية اإىل احلديثة 

املوؤثرة لتحديد  العوامل  ، وتوفر املادة الأدوات الالزمة لتحليل  التجهيز  ال�صابقة 

الحتياجات من ا

تخطيط 104 اإ�صكان )2(

على  واحلديثة  التقليدية  الت�صميمات  اأنواع  يف  البحث  درا�صة  املقرر  هذا  ي�صمل 

وموا�صيع  الإ�صكانية،  املعايري  ال�صكنية،  املجاورة  م�صتوى  وعلى  امل�صكن  م�صتوى 

الت�صميم احل�صري. و�صع اأ�ص�س حتليل برامج الإ�صكان ال�صعبية، متويل الإ�صكان 

داخل اإطار البيئة العمرانية، برتكيز خا�س على اململكة العربية ال�صعودية. يعر�س 

يف  اخلربة  الطالب  لك�صاب  بها  متر  التي  واملراحل  الت�صميم  عملية  املقرر  هذا 

كيفية التعامل مع م�صاريع الإ�صكان وطرق ت�صميمها وتقوميها وكذلك و�صع برامج 

الت�صميم.

تخطيط 304 ت�صميم ح�صري

وعنا�صرالت�صميم  وقواعد  اأ�ص�س  لدرا�صة  وعملية  نظرية  لقاءات  املقرر  هذا  يت�صمن 

احل�صري التي يتطلبها تخطيط منطقة جديدة اأو معاجلة منطق قائمة، كما تت�صمن 

ال�صيارات  حركة  الفراغي،  اجلانب  والجتماعية،  القت�صادية  العوامل  درا�صة  املادة 

وامل�صاة، امل�صالح العامة واخلا�صة وامللكية من حيث تاأثريها يف اتخاذ اأ�صاليب الت�صميم 

احل�صري، وتت�صمن املادة كذلك درا�صات مقارنة حلالت داخل وخارج اململكة.

تخطيط 524 تخطيط اإقليمي )1(

يت�صمن هذا املقرر درا�صة طبيعية الأقاليم تنميتها، اأ�صاليب التخطيط الإقليمي، 

واملخططات  الإقليمي،  للتخطيط  والقت�صادية  والجتماعية  العمرانية  اجلوانب 

ودوره  الإقليمي  التخطيط  لأهمية  املقرر  يعر�س  لها،  املكانية  والأبعاد  الإقليمية 

كو�صيط بني التخطيط الوطني والتخطيط املحلي مع مراجعة لأمثلة يف بع�س دول 

العامل و�صرح جتربة التخطيط الإقليمي يف اململكة العربية ال�صعودية.
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تخطيط 740 تطوير االأرا�صي احل�صرية

الأدواراملختلفة  احل�صرية  الأرا�صي  تطوير  عملية  درا�صة  املقرر  هذا  يت�صمن 

ب�صاأن  القرار  لتخاذ  الالزمة  والعتبارات  العالقة  ذات  واملوؤ�ص�صات  والأهداف 

تعمري الأر�س، البحث يف املوؤثرات اأو القوى القائمة واملوؤثرة يف التحكم يف تطوير 

الأرا�صي. �صوابط التنمية العمرانية و�صائلها واأثارها على النمو العمراين.

تخطيط 741 تطوير العقارات

القرارات  اتخاذ  دورة  بها،  العالقة  اجلهات  واأدوار  اأهداف  املقرر  هذا  يتناول 

الأرا�صي مبا يف  اأ�صواق  املوؤثرة يف  العوامل  والطلب  العر�س  البحث يف  للعقارات 

ذلك كميات ونوعيات القطع املختلفة. تدري�س الطالب الطرق والأ�صاليب العملية 

املتبعة يف تقومي وحتديد اأ�صعار العقارات وبالأخ�س يف اأ�صواق العقارات باململكة 

يف  احلا�صوب  وتطبيقات  العقارية  ال�صتثمارات  حتليل  وكذلك  ال�صعودية  العربية 

التحليل.

تخطيط 472 �صوق االأرا�صي والعقار

يعني هذا املقرر بدرا�صة نظريات اآليات �صوق الأرا�صي ومتغريات الأرا�صي والعقار 

وتاأثريها على  العقارية  والعوائد  ال�صتثمارات  فيه وطرق حتليل  املوؤثرة  والعوامل 

النمو العمراين يف املدن والأرياف. كما ي�صرح املقرر طبيعة �صوق العقار ومتيزه عن 

�صوق باقي ال�صلع وطرق تاأثريه بالعر�س والطلب وحمددات اأ�صعار الأرا�صي.

تخطيط 502 التخطيط القروي

والجتماعية  والقت�صادية  العمرانية  الرتكيبات  على  وتطبيقية  نظرية  درا�صة 

واخلدمية للقرى والأرياف مع درا�صات مقارنة تو�صح اختالف تلك اجلوانب عن 

التنمية  مع  وعالقتها  الريفية  بالتنمية  املقرر  يتعلق  املدن  يف  امل�صابهة  اجلوانب 

العمرانية على امل�صتوى الوطني والإقليمي واملحلي كما يناق�س ال�صيا�صات املرتبطة 

بالتنمية الريفية وطرق تنفيذها.

تخطيط 405 التخطيط للرتفيه وال�صياحة

�صمن  تدخل  التي  الرتفيهية  اخلدمات  جوانب  درا�صة  املقرر  هذا  يت�صمن 

الرتفيهية،  اخلدمات  اأنواع  ت�صنيف  والإقليمي،  احل�صري  التخطيط  اهتمامات 

معايري  اخلدمات،  على  الطلب  تقدير  امل�صتخدمني،  جمموعات  اأ�صناف  حتديد 

توفري اخلدمات الرتفيهية وحتديد مواقعها، اخلدمات الرتفيهية للمدن والأقاليم، 

اخلدمات الرتفيهية على م�صتوى اإقليمي.

تخطيط 505 درا�صات خا�صة يف التخطيط

يعني هذا املقرر بدرا�صات متخ�ص�صة ملوا�صيع ذات عالقة بالتخطيط العمراين 

النظرية  وتواكبامل�صتجدات  واملحلية  والإقليمية  الوطنية  م�صتوياته  جميع  على 

املرتبطة  اجلوانب  الدرا�صات  هذه  ت�صمل  كما  املجالت.  هذه  لفي  والتطبيقية 

بالتخطيط من النواحي القت�صادية، الجتمااعية، البيئية والتقنية لتقدمي وجهات 

اخلربة  لإك�صابهم  والدرا�صة  بالتحليل  الطالب  معها  يتفاعل  متخ�ص�صة  نظر 

والتجربة يف التعامل مع الق�صايا امل�صتجدة وكيفية معاجلتها.

تخطيط 506 التجديد احل�صري

احل�صري  التجديد  واآليات  واقت�صاديات  نظريات  بدرا�صة  املقرر  هذا  يعني 

واإعادة التنمية والتطوير، ل �صيما يف الأحياء القدمية التاريخية باململكة العربية 

ال�صعودية، مع ال�صرت�صاد باأمثلة قائمة متفرقة من العامل. يتكون املقرر من جزئني 

نظري وبحثي حيث يقدم اجلزء النظري طرق واأ�صاليب واأنظمة احلفاظ والتجديد 

احل�صري، بينما يتطلب اجلزء البحثي من الطالب درا�صة وحتليل وحت�صني منطقة 

خمتارة لإك�صابهم اخلربة يف التعامل مع ق�صايا التجديد احل�صري.

تخطيط 527 النظم احل�صرية

يت�صمن هذا املقرر مناق�صات: بنظم التخطيط ب�صكل عام وما يتعلق منها ب�صبكة 

واملحلي،  والإقليمي  الوطني  امل�صتوى  على  للمد  الفراغي  التوزيع  وحتليل  املدن 

و�صوابط  وو�صائل  احل�صرية  النظم  ومنو  وهيكل  للمدن  الهرمي  التدرج  مناق�صة 

احل�صرية  بالنظم  املتعلقة  املقررات  يناق�س  وبالتح�صر.  بها  املرتبطة  التخطيط 

النظام  لتعريف  عام  اإطار  لو�صع  عامة  ب�صورة  العامل  دول  يف  تطبيقها  وطرق 

احل�صري باململكة العربية ال�صعودية.

تخطيط 580 اإدارة املدن

يركز هذا املقرر على اهتمامات خمططي املدن يف اإدارة املدن منطلقة من طبيعة 

تخطيط املدن ونواحي تنظيمية يف اإطار املخططات ال�صاملة للمدن ومراحل اإعداد 

ويعر�س  املبنية.  البيئة  يف  العامة  واخلدمات  العمرانية  امل�صاريع  وتنفيذ  ومتويل 

املخططات  بتنفيذ  واملرتبطة  املوجودة  الإدارية  للهياكل  والتحليل  بال�صرح  املقرر 

العمرانية على امل�صتويات الوطنية والإقليمية واملحلية كما يتطرق املقرر اإىل �صرح 

امل�صوؤوليات املرتبطة بكل جهة واأهمية التن�صيق يف عملية التنفيذ.

تخطيط 581 املمار�صة املهنية يف التخطيط احل�صري

التي  التخطيطية  الأبعاد  ذات  واملالية  الإدارية  الأطر  درا�صة  املقرر  هذا  يت�صمن 

يهتم  كما  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  املهنة  املخططون  خاللها  من  ميار�س 

لتعريف  والأجنبية  املحلية  التجارب  املقرر  ويعر�س  كمهنة،  التخطيط  بدرا�صة 

بو�صع  يتعلق  ما  خا�صة  التخطيط  مهنة  يف  املتاحة  العملية  بالو�صائل  الطالب 

الأهداف والغايات وترجمتها اإىل �صيا�صات مع برامج وطرق تنفيذها.

تخطيط 599 م�صروع التخرج

قدراته  اختبار  يتم  حيث  ـ  تخطيط  م�صروع  بعمل  املر�صم  هذا  يف  الطالب  يقوم 

املهنية وكفاءته يف التعامل مع امل�صكالت والإمكانات التخطيطية ومن خالل اإتباع 

الأ�صلوب واملنهج العملي املهني حتت اإ�صراف الق�صم، ويقر جمل�س الق�صم املوا�صيع 

املقرتحة م�صبقًا. ويجب اأن يعالج مو�صوع م�صروع  التخرج كاأحد الق�صايا املحلية 

التي تهم املجتمع لتمكني الطالب من التعامل مع ق�صايا واقعية يف التخطيط.
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اتصاالت القسم

جهة االت�صال:  رئي�س الق�صم

ت: 640200 -02 حتويلة: 66532 ف: 6952756 - 02

النشأة

مت ان�صاء الق�صم عام  2008م

  مقررات الق�صم االأ�صا�صية    

ال�صاعات املعتمدة  150

املتطلبات ال�صابقة
 عدد ال�صاعات

املعتمدة

 عدد الوحدات
الرمز/ الرقم ا�صم املقرر م

تدريب عملي نظري

ريا�صيات م101،  فيزياء 101 3 0 3 2 جيوم101 مقدمة اإىل علم اجليوماتك�س 1

جيوم101

جيوم111
3 0 3 2 جيوم211 مبادئ ر�صم اخلرائط للجيوماتك�س 2

جيوم101 3 0 3 2 جيوم231 اأ�صا�صيات علم ال�صور الف�صائية للجيوماتك�س 3

جيوم101

جيوم102
3 0 3 2 جيوم201 علم امل�صاحة »متقدم« للجيوماتك�س 4

جيوم101

جيوم121
3 0 3 2 جيوم221

 اإدارة قواعد بيانات نظم املعلومات

اجلغرافية للجيوماتك�س
5

جيوم111

جيوم211
3 0 3 2 جيوم212 ر�صم اخلرائط الرقمي للجيوماتك�س 6

جيوم201 3 0 3 2 جيوم202 التحديد اجليودي�صي للجيوماتك�س 7

جيوم231 3 0 3 2 جيوم232 معاجلة ال�صور الف�صائية للجيوماتك�س 8

جيوم101

جيوم221 3 0 3 2 جيوم222 تطبيقات نظم املعلومات اجلغرايف للجيوماتك�س 9

جيوم101

جيوم211
3 0 3 2 جيوم311 حتليل اخلرائط للجيوماتك�س 10

جيوم231 3 0 3 2 جيوم331 الت�صوير امل�صاحي الرقمي للجيوماتك�س 11

جيوم101 3 0 3 2 جيوم321

 ر�صم اخلرائط بنظم املعلومات

اجلغرافية للجيوماتك�س
12

جيوم101 3 0 3 2 جيوم312

 التخطيط ونظم معلومات الأرا�صي

للجيوماتك�س
13

جيوم201

جيوم202 3 0 3 2 جيوم301 نظم حتديد املواقع العاملي للجيوماتك�س 14

جيوم222 3 0 3 2 جيوم322 تنفيذ نظم حتديد املواقع للجيوماتك�س 15

جيوم212

جيوم331
3 0 3 2 جيوم411

 ر�صم اخلرائط بال�صت�صعار عن بعد

للجيوماتك�س
16

جيوم101 3 0 3 2 جيوم421

 اإدارة م�صاريع نظم املعلومات

اجلغرافية للجيوماتك�س
17

جيوم312

جيوم411 6 0 9 3 جيوم408 م�صروع امل�صاحة واخلرائط للجيوماتك�س 18

ريا�صيات م101

PHYS101 2 0 3 1 جيوم 111 الر�صم الآيل للجيوماتك�س 19

جيوم232،  جيوم331 6 0 9 3 جيوم428

 م�صروع ال�صت�صعار عن بعد ونظم

املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س
20

 65 املجموع
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مقررات اأ�صا�صية اختيارية

ال�صاعات املعتمدة: 8  

املتطلبات ال�صابقة
 عدد ال�صاعات

املعتمدة

 عدد الوحدات
الرمز/ الرقم ا�صم املقرر

تدريب عملي نظري

مواد نظم معلومات جغرافية للجيوماتك�س      

جيوم221،   جيوم121 3 0 3 2 جيوم422 برجمة نظم املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س

3 0 3 2 جيوم423

 تطوير عر�س نظم املعلومات اجلغرافية

للجيوماتك�س

3 0 3 2 جيوم424  النرتنت ونظم املعلومات اجلغرايف للجيوماتك�س

جيوم322 3 0 3 2 جيوم425 نظم املعلومات اجلغرافية املوؤ�ص�صاتي للجيوماتك�س

جيوم322

جيوم301
3 0 3 2 جيوم426

 تطوير تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية

للجيوماتك�س

جيوم201،   جيوم301 3 0 3 2 جيوم427 درا�صات يف نظم املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س

مواد م�صاحة للجيوماتك�س

3 0 3 2 جيوم401 امل�صاحة الدقيقة للجيوماتك�س

3 0 3 2 جيوم402 امل�صاحة املائية للجيوماتك�س

جيوم201،  جيوم301 3 0 3 2 جيوم403 قانون امل�صاحة وت�صجيل العقارات للجيوماتك�س

3 0 3 2 جيوم404 ريا�صيات التعديل للجيوماتك�س

3 0 3 2 جيوم405 نظرية التقدير »متقدم« للجيوماتك�س

جيوم201 3 0 3 2 جيوم406 ال�صبكات اجليودي�صية للجيوماتك�س

جيوم201 3 0 3 2 جيوم407 اجليودي�صيا الفراغية

مواد خرائط للجيوماتك�س

جيوم201 3 0 3 2 جيوم412 تخطيط ا�صتعمالت الأرا�صي للجيوماتك�س

جيوم221 3 0 3 2 جيوم413 حتديد مواقع اخلدمات للجيوماتك�س

جيوم211

جيوم121
3 0 3 2 جيوم414 ن�صر اخلرائط للجيوماتك�س

جيوم322 3 0 3 2 جيوم415 اإنتاج اخلرائط للجيوماتك�س

جيوم201،  جيوم322 3 0 3 2 جيوم416 حتليل منوذج الرتفاعات الرقمي للجيوماتك�س

مواد ا�صت�صعار عن بعد للجيوماتك�س

3 0 3 2 جيوم431 ر�صم اخلرائط اجلوية للجيوماتك�س

جيوم202 3 0 3 2 جيوم432 الت�صوير امل�صاحي » متقدم » للجيوماتك�س

جيوم232 3 0 3 2 جيوم433 ال�صور الف�صائية عالية الدقة للجيوماتك�س

3 0 3 جيوم434 2

 حتليل ال�صور الف�صائية عالية الدقة »متقدم«

للجيوماتك�س
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توصيف المقررات

مدخل اإىل علم اجليوماتك�س جيوم101

املعلومات  نظم  مثل  اجليوماتك�س  تخ�ص�س  مظلة  حتت  والتقنيات  العلوم 

اجلغرافية عن بعد . 

متطلبات �صابقة،  ريا�صيات101-فيزياء101

مبادئ علم امل�صاحة للجيوماتك�س جيوم102

مقدمة اإىل مبادئ واأ�ص�س علم امل�صاحة وارتباطها بعلم اجليوماتك�س، مهارات 

ح�صابات امل�صاحة احلقلية وامليدانية .

متطلبات �صابقة،  جيوم101

الر�صم االيل للجيوماتك�س جيوم 111

التقنيات امل�صتخدمة يف املمار�صة لإنتاج م�صح املخططات واخلرائط. 

با�صتخدام برنامج  لعلم اجليوماتك�س  الآيل  ا�صتخدام ر�صم اخلرائط  تطوير 

الأوتوكاد وملحقاته. 

متطلبات �صابقة،  ريا�صيات101-فيزياء101

مبادئ نظم املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س جيوم121

مقدمة اإىل مبادئ تقنية نظم املعلومات اجلغرافية وعالقتها بعلم اجليوماتك�س. 

مبادئ العمليات والتحاليل املكانية.

علم امل�صاحة “متقدم” للجيوماتك�س جيوم201

التطبيقات  وفق  امليداين  للم�صح  املتقدمة  والتقنيات  املفاهيم  اىل  مدخل 

املعا�صرة للجيوماتك�س.

متطلبات �صابقة،  جيوم 101، جيوم 102  

التحديد اجليودي�صي للجيوماتك�س جيوم202

 املفاهيم الأ�صا�صية لنظم الحداثيات الر�صية يف علم اجليوماتك�س.

مبادئ ر�صم اخلرائط للجيوماتك�س 211

املفاهيم ال�صا�صية لر�صم اخلرائط وحتديد القرارات وادخال مفاهيم م�صاقط 

اخلرائط املطبقة يف اجليوماتك�س. 

متطلبات �صابقة،  جيوم 111، جيوم 101

حتليل اخلرائط للجيوماتك�س جيوم212

تقدمي اأ�ص�س ومفاهيم لت�صميم اخلرائط وحمتوياتها وحتليلها يف علم اجليوماتك�س. 

متطلبات �صابقة،   جيوم 111 ، جيوم211

اإدارة قواعد بيانات جيوم221

نظم املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س

مدخل اإىل علم املعلومات اجلغرافية و نظم اإدارة قواعد البيانات والتقنيات 

املتعلقة باجليوماتك�س. 

متطلبات �صابقة،  جيوم 101  -  جيوم 121

تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س جيوم222

تنمية مهارات وتطبيقات نظم املعلومات املكانية يف العلوم التطبيقية املعا�صرة 

للجيوماتك�س. 

متطلبات �صابقة،  جيوم 101، جيوم 221

اأ�صا�صيات علم ال�صور الف�صائية للجيوماتك�س جيوم231

اأ�ص�س العلمية املعا�صرة ملعاجلة ال�صور الف�صائية وتطبيقاتها يف علم اجليوماتك�س. 

متطلبات �صابقة،  جيوم 111

حت�صري ال�صور اجلوية للجيوماتك�س جيوم232

بعد  عن  بال�صت�صعار  عملها  واأ�صا�صيات  الف�صائية  ال�صور  مبادىء  تقدمي   

ومعاجلتها يف علم اجليوماتك�س.

متطلبات �صابقة،   جيوم231

ر�صم اخلرائط الرقمي للجيوماتك�س جيوم311

 املفاهيم الأ�صا�صية لت�صميم اخلرائط ،وترميزها وجتميعها وحتليلها يف علم 

اجليوماتك�س. 

متطلبات �صابقة،   جيوم101،جيوم 211

الت�صوير امل�صاحي الرقمي للجيوماتك�س جيوم331

مو�صوعات متقدمة يف اأنظمة امل�صح الت�صويري وتطبيقاته يف علم اجليوماتك�س.

متطلبات �صابقة،   جيوم231

قسم
الجيوماتكس
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ر�صم اخلرائط 

بنظم املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س جيوم321

 املفاهيم الأ�صا�صية املطبقة على بيانات نظم املعلومات اجلغرافية ؛ وا�صتخدام 

النظم  لتحرير البيانات ومعاجلتها لإنتاج اخلرائط والإظهار الثالثي الأبعاد 

متطلبات �صابقة،   جيوم 101

نظم حتديد املواقع العاملي للجيوماتك�س جيوم301

نظم  با�صتخدام  للمواقع  الف�صائي  التحديد  وتقنيات  نظريات  اإىل  مقدمة   

حتديد املواقع العاملي املطبقة يف علم اجليوماتك�س.

متطلبات �صابقة،  جيوم201،جيوم202

التخطيط ونظم معلومات االأرا�صي للجيوماتك�س جيوم312

مدخل اإىل حيازة الأرا�صي ، وتنميتها  اإىل جانب تق�صيم، تخطيط وت�صميم 

الأرا�صي بالإ�صتناد على تقنية اجليوماتك�س.

متطلبات �صابقة،  جيوم102،جيوم 111

تنفيذ نظم املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س جيوم322

 كيفية تنفيذ وحتليل نظم املعلومات اجلغرافية املطبقة لعلم اجليوماتك�س.

متطلبات �صابقة،  جيوم 222

ر�صم اخلرائط باال�صت�صعار عن بعد للجيوماتك�س جيوم411

  اأ�صاليب ال�صتفادة من اخلرائط اجلوية و �صور الأقمار ال�صناعية وحتليلها و 

خمتلف التطبيقات يف علم اجليوماتك�س. 

متطلبات �صابقة،  جيوم 232، جيوم 331

م�صروع امل�صاحة واخلرائط للجيوماتك�س جيوم408

يف  واخلرائط  امل�صاحة  با�صتخدام  م�صروع  لختيار  للطالب  فر�صة  اإعطاء   

امل�صروع  بتخطيط  جمموعة  �صمن  اأو  لوحده  الطالب  يقوم   ،  . اجليوماتك�س 

وجمع املعلومات الالزمة وتنفيذ خطواته . 

متطلبات �صابقة،   جيوم312، جيوم411

اإدارة م�صاريع جيوم421

نظم املعلومات اجلغرافية للجيوماتك�س

 اأ�صاليب بناء واإدارة امل�صاريع التي ت�صتخدم تقنية نظم املعلومات اجلغرافية ؛ 

تعويد الطالب على امل�صاريع العملية.

متطلبات �صابقة،  جيوم 101، جيوم 121

أعضاء  هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة امل�صاعدون

بسام توفيق النيفر
اجليوماتك�س املطبقة على التخطيط احلظري و الإقليمي   

2006م بروفن�س اآك�س مر�صيليا فرن�صا   

balnefar@kau.edu.sa
 www.kau.edu.sa/balnefar

املحا�صرون

حلمي المأمون بحري   
الإ�صت�صعار عن بعد ، ر�صم اخلرائط    

2003م جامعة املنار تون�س   

 hbahri@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hbahri

فوزي عبد الحميد عامر
اخلرائط و اخلرائطية   

2003م لوهافر   فرن�صا    

 ameur@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ameur

ماهر يونس عزيزي
امل�صاحة الت�صويرية   

2004م جامعة املنار تون�س  

    mazizi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mazizi

هشام الطيب الطرابلسي
نظم التموقع العاملي   

2007م جامعة املنار تون�س   

  htrabelsi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/htrabelsi

وليد صالح خميري
اجليوماتك�س   

2004م جامعة املنار تون�س    

wkhemiri@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/wkhemiri

قسم
الجيوماتكس
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قسم
العــمـــــــارة

اتصاالت القسم

جهة االت�صال رئي�س الق�صم

ت: 6402000 - 02 حتويلة: 6615 حتويلة: 66551

النشأة

اأ�ص�س ق�صم العمارة عام 1986م ـ كجزء من مدر�صة ت�صاميم البيئة اآنذاك

  

الخطة الدراسية لمتطلبات القسم 

      مقررات الق�صم  )االجبارية(

                                                                                                                                                                                                                101  ال�صاعات املعتمدة

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م
�صريري عملي نظري

                                                            2 الإظهار املعماري 211 عمار 1

                                                            3 تطبيقات احلا�صوب يف العمارة 212 عمار 2

                                                            3 العمارة يف احل�صارة الإ�صالمية 230 عمار 3

                                                            6 مر�صم ت�صميم معماري )1( 292 عمار 4

                                                            6 مر�صم ت�صميم معماري )2( 293 عمار 5

                                                            3 الإظهار املعماري باحلا�صوب 313 عمار 6

                                                            3 درا�صة مقارنة للفكر املعماري )1( 320 عمار 7

                                                            3 درا�صة مقارنة للفكر املعماري )2( 321 عمار 8

                                                            2 الرتاث املعماري ال�صعودي 331 عمار 9

                                                            3 الإن�صاء يف العمارة )1( 360 عمار 10

                                                            3 الإن�صاء يف العمارة )2( 361 عمار 11

                                                            2 ت�صييد املباين : مواد واأ�صاليب )1( 370 عمار 12

                                                            2 ت�صييد مباين : مواد واأ�صاليب )2( 371 عمار 13

                                                            6 مر�صم ت�صميم معماري )3( 394 عمار 14

                                                            6 مر�صم ت�صميم معماري )4( 395 عمار 15

                                                            2 العوامل النف�صية والجتماعية يف العمارة 432 عمار 16

                                                            3 الأنظمة امليكانيكية يف العمارة 441 عمار 17

                                                            2 ال�صوتيات والإ�صاءة يف العمارة 451 عمار 18

                                                            4 ت�صميمات تنفيذية)1( 472 عمار 19

                                                            4 ت�صميمات تنفيذية )2( 473 عمار 20

                                                            101 املجموع
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                                                                                                                                                                                                                     مقررات الق�صم  )االجبارية(

متطلبات �صابقة
ال�صاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م
�صريري عملي نظري

                                                            6 مر�صم ت�صميم معماري )5( 496 عمار 1

                                                            6 مر�صم ت�صميم معماري )6( 497 عمار 2

                                                            2 بحث م�صروع التخرج 500 عمار 3

                                                            3 اإدارة م�صاريع 575 عمار 4

                                                            2 ممار�صة املهنة 576 عمار 5

                                                            6 مر�صم ت�صميم معماري )7( 598 عمار 6

                                                            8 م�صروع التخرج 599 عمار 7

  مقررات اختيارية

                           6ال�صاعات املعتمدة       

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م
�صريري عملي نظري

                                                            2 مقدمة يف الت�صميم الداخلي 414 عمار 1

                                                            2 الت�صوير املعماري 417 عمار 2

                                                            2

 العمارة املعا�صرة يف اململكة

العربية ال�صعودية 434 عمار 3

                                                            2 درا�صات خا�صة يف العمارة 509 عمار 4

                                                            2
 درا�صات متقدمة للعمارة يف

احل�صارة الإ�صالمية
531 عمار 5

                                                            2 اقت�صاديات الت�صميم املعماري 578 عمار 6

قسم
العــمـــــــارة
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عمار 210 ر

اأ�ص�س فن املحاكاة النظرية اليدوية لالأ�صكال والكتل والفراغات باأو�صاعها املختلفة 

يف الطبيعة اإىل حيز اللوحة الفنية. وي�صمل ذلك درا�صة ا�صتخدام موؤثرات مثل: 

ال�صوء واللون، ومادة ال�صطح، وزاوية الروؤية )اأ�صا�صيات مب�صطة من املنظور الهن

عمار 212 ت

 : ذلك  وي�صمل  العمارة  جمال  يف  احلا�صوب  برامج  تطبيقات  ا�صتخدام   

اأبعاد  يف  التحكم   ، الر�صومات  على  التعديل   ، املختلفة  والأ�صكال  الر�صومات 

وتفا�صيل الر�صومات ، وت�صميم الربنامج ليفي مبتطلبات ال�صمتخدم والقدرة 

على الطباعة والإظهار .

عمار 240 ا

مقدمة عن م�صادر الطاقة ثم يتعر�س لأ�صا�صيات النتقال احلراري واخلوا�س 

احلرارية لغالف املبنى ، كما ي�صمل اأ�ص�س متطلبات م�صتويات الراحة احلرارية 

وحتليل العنا�صر املناخية وتاأثرياتها على الت�صميم املعماري ، درا�صة الت�صميم 

من ناحية �صكل املبنى و اخلوا�س احلرارية ملواد البناء و تاأثريها على الأداء 

احلراري للمبنى و من ثم على  متطلبات الطاقة

متطلبات �صابقة،  ف 101 فيزياء لت�صاميم البيئة

عمار 191 اأ

العامة مثل  الت�صميمية  املفاهيم   . العملية  امل�صاريع  الت�صميم بطريقة  اأ�ص�س 

الت�صاد ، التنظيم ال�صكلي ، احلركة والتزان … اإلخ وت�صتمل امل�صاريع على 

درا�صة العالقات لالأ�صكال ذات البعدين وا�صتخدام الألوان يف الت�صميم.

متطلبات �صابقة،  عمار 190 تخاطب ب�صري

عمار 211 ا

 الإخراج املعمارى ل�صاليب الإظهار املختلفة  الر�صم بوا�صطة اأدوات الر�صم. 

احلربية  والألوان  اخل�صبية  بالأقالم  التلوين  مثل  املختلفة  وا�صالبيه  الإظهار 

والفر�صاة و الأوان املائية. ر�صم املناظري و ال�صقاط ال�صحيح للظالل.

عمار 230

املختلفة يف احل�صارة  واملناطق  الع�صور  املعمارية يف  للتطورات   م�صح مركز 

الإ�صالمية مع الرتكيز على التنظيم الفراغي وت�صكيل البيئة املبنية .

عمار 190 ت

هذا املقرر م�صمم لكي ميكن الطالب املبتدىء من تفهم مهارات التخاطب 

الب�صري مثل اخلط ، عنا�صر الت�صميم الأ�صا�صية وبناء الأ�صكال والأحجام 

الهند�صية ذات البعدين والأبعاد الثالث باملر�صم وعمل املج�صمات … وكيفية 

ا�صتخدام اأدوات واأجهزة الر�صم اليدوية وتقنية املح�صاب .

عمار 292 م

وابتكار  تكوين  مببادىء  التعريف  خاللها  من  يتم  معمارية  م�صاريع  ت�صميم 

الفراغات )داخلية اأو خارجية( والأ�صكال والعالقة بينهما لتحقيق اكرب قدر 

على  التدريب  اإىل  بالإ�صافة   . الوظيفية  والحتياجات  الب�صرية  املتعة  من 

تطبيق و�صائل التعبري والإخراج الفني للمفردات والأفكار

متطلبات �صابقة،   عمار 191 اأ�ص�س الت�صميم

عمار 293 م

لال�صتجابة  الالزمة  املهارات  تطوير  فيها  يراعى  معمارية  م�صاريع  ت�صميم 

طبيعية(.  وا�صاءة  )تهوية  املناخ  مثل:  الأ�صا�صية  العمرانية  العوامل  لتاأثري 

املباين  يف  ذلك  كل  مع  التعامل  طرق  والن�صانية،  الجتماعية  والحتياجات 

التقليدية واملعا�صرة ، وذلك كجزء ا�س

متطلبات �صابقة،  عمار 192 مر�صم ت�صميم معماري )1(

عمار 313 ا

ا�صتخدام احلا�صوب يف الإظهار املعماري اأ�صاليب الظهار املختلفة با�صتخدام 

 Rendering 3D، التلوين  V-Sildes، الأبعاد الثالثة  احلا�صوب: من �صرائح 

Walk Theo واملنظور املتحرك

متطلبات �صابقة،  عمار 212 تطبيقات املح�صاب يف العمارة 

عمار 320 د

مقارنة للفكر املعماري على م�صتوى العامل وذلك من حيث املفاهيم والهتمامات التي 

تكون الركائز لت�صكيل وتكوين البيئة املبنية اآخذا يف العتبار التنوع والختالفات يف 

القيم والهتمامات لالأقاليم املختلفة )الجتماعية ، القت�صادية والظر.

عمار 321 د

وعنا�صر احلركة  املكونات  العامل.  م�صتوى  على  املعماري  الفكر  تطور  درا�صة 

املعمارية احلديثة حتى الوقت احلا�صر .

متطلبات �صابقة،  عمار 320 درا�صة مقارنة للفكر املعماري )1(

عمار 331 اأ

 مفردات الن�صيج العمراين ملدن اململكة وذلك عن طريق �صرح تلك املفردات 

لغة وا�صطالحا وذكر مرادفها والتحليل التاريخي لها ملعرفة اأ�صلها ومن�صاأها 

واأماكن وجودها يف امللكة و يف العامل ال�صالمي. درا�صة نوعيات تلك املفردات 

و ا�صتخداماتها و نفعياتها قدميا و حديثا. تقدمي اقرتاحات جادة لتطويرها.

عمار 361 اأ

يامتدادا ملقرر الإن�صاء يف العمارة )1( . ويركز املقرر على تاأثر ال�صكل املعماري 

بالقوى الن�صائية الفعالة يف العنا�صر املعمارية )الهياكل ، الأعمدة وتوزيعها ، 

العقود، الأ�صالك الغليظة )الكابالت( وما اإىل ذلك(، واأ�ص�س ا�صتخدام هذه 

العنا�صر يف جمال العمارة و الت�صكيل  الفراغي

متطلبات �صابقة،  عمار 360 الإن�صاء يف العمارة )1(

عمار 371 ت

لأجزاء  والت�صطيب  الإنهاء  وطرق  املعمارية  التفا�صيل  ت�صميم  واأ�صاليب  مكونات 

اأ�صقف   )حوائط،  العازلة  الطبقات  ذلك:  وي�صمل  عامة.  ب�صفة  املباين  وعنا�صر 

اأحوا�س زهور، م�صابح، فوا�صل متدد، اعمال النجارة، �صبابيك، اأبواب ، �صالمل، دوا

متطلبات �صابقة،  عمار 370 ت�صييد مباين مواد واأ�صاليب )1(

عمار 395 م

مهارات  وتبني  تطبيق  على  التدريب  فيها  يراعى  معمارية  م�صاريع  ت�صميم 

اأ�صا�صية مثل اعداد درا�صات ت�صميمية )البحث وال�صتق�صاء، حتليل املعلومات 

، حتديد امل�صاكل ، عر�س البدائل واإعداد الربامج املعمارية … اإلخ( ، قوانني 

وت�صريعات البناء ، العتبارات القت�صادية يف الت�صميم والبناء و ذلك كزء 

اأ�صا�صي �صمن عملية البداع يف تكوين الفراغات و اأ�صكالها الوظيفية

متطلبات �صابقة،   عمار 394 م�صم ت�صميم معماري )3( 

قسم
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عمار 360 اأ

م الفراغات املعمارية. الأ�ص�س الن�صائية لعنا�صر البناء ذات العالقة مبجال 

العمارة. مفهوم ال�صد، وال�صغط، وق�س النحناء، والنبعاج واللتواء. الهياكل 

ذات ال�صطوح و الأ�صكال الفعالة )اأنظمة اخليام الأقبية، القباب، و الهياكل 

الق�صرية و ما اىل ذلك(

متطلبات �صابقة،  ر 101ت ريا�صايات لت�صاميم البيئة 

عمار 370 ت

التقليدية،  امل�صلحة  اخلر�صانة   ، احلاملة  )احلوائط  املختلفة  البناء  وطرق  اأنظمة 

اخلرا�صانات ال�صابقة التجهيز ، املباين اخل�صبية ، املباين احلديدية … الخ(. مكونات 

وعتا�صر  لأجزاء  والت�صطيب  النهاء  وطرائق  املعمارية  التفا�صيل  ت�صميم  واأ�صالبيب 

املباين التقليدية )حوائط حاملة وخرا�صانات م�صلحة تقليدية( وي�صمل ذلك احلوائط، 

القواعد، الأ�صقف اخلر�صانية واخل�صبية، الأر�صيات، ال�صالمل و املنحدرات.

عمار 394 م

للعوامل  لال�صتجابة  الالزمة  املهارات  تطوير  فيها   يراعى  م�صاريع  ت�صميم 

العمرانية ال�صا�صية مثل : املوقع ، احلركة )داخلية اأو خاريجة( تقنية البناء 

عملية  �صمن  اأ�صا�صي  كجزء  وذلك  للم�صتعملني  واجلماعي  الفردي  وال�صلوك 

البداع يف تكوين الفراغات واأ�صكالها الوظيفية

متطلبات �صابقة،  عمار 293 مر�صم ت�صميم معماري )2(

عمار 414 م

والألوان  والتاأثيث  والفرعية(  )الرئي�صية  الداخلية  الفراغات  خ�صائ�س   

وامللم�س واملواد واملتطلبات الوظيفية �صمن نطاق تاأثريها على تكوين وت�صكيل 

تنفيذ الفراغات .  الرتكيز على الفراغات الداخلية املحلية.

عمار 417 ا

فنون  درا�صة  ذلك  ويتبع   . والطبع  الت�صوير  واأدوات  اأجهزة  اأ�صا�صيات 

مركز   ، الروؤية  .زوايا  املعماري  والإظهار  الإخراج  يف  وا�صتخدامها  الت�صوير 

ت�صكيل ال�صورة ، اخللفية الت�صكيلية ، املنظور الت�صويري ، الإ�صاءة ، اخلدع 

الت�صويرية وما اإىل ذلك

عمار 434 ا

– لتو�صيح  اململكة   يف  املعا�صرة  العمارة  لتقومي  وحتليلية  مو�صوعية  درا�صة 

النقاط الإيجابية وال�صلبية ذات الأهمية للتطور امل�صتقبلي للعمارة املحلية . من 

خالل درا�صات ميدانية حلالت درا�صية ملختلف الجتاهات املعمارية يف جميع 

مناطق اململكة وذلك لتعميق

عمار 432 ا

والتفاعالت  للتاأثريات  املختلفة  والهتمامات  املفاهيم   معلومات مبدئية عن 

النف�صية والجتماعية للت�صميم وت�صكيل البيئة الإن�صانية .

عمار 441 ا

اأنظمة تكييف الهواء ، احمال   : التي تت�صمن   الأنظمة امليكانيكية يف املباين 

حيث  من  املختلفة  التكييف  لأنظمة  مقارنة  ودرا�صات  والت�صخني  التربيد 

مالءمتها للت�صميم املعماري . كما يتطرق املنهج اإىل اخلدمات امليكانيكية يف 

املباين مثل امل�صاعد ، وال�صالمل املتحركة و اأنظمة الأمان من احلريق و ربط 

ما يتعلمه الطالب يف هذه املادة مع امل�صاريع املعمارية بالر�صم

متطلبات �صابقة،  عمار 240 الطاقة والت�صميم .

عمار 451 ا

املبنى  وتاأثرياته على ت�صميم  ال�صوت  وانتقال   ، املحيطة  البيئة  ال�صوت يف   

وانت�صاره وانعكا�صه وامت�صا�صه .  اأ�ص�س التحكم بال�صو�صاء يف املباين واأنظمة 

التكبري ال�صوتي امل�صتخدمة يف الأغرا�س املختلفة .

ال�صاءة يف العمارة، متطلبات الرتياح الب�صري و ال�صاءة الطبيعية وال�صناعية 

و تاأثري ذلك على ت�صميم املبنى و كذلك درا�صة الأ�صطح وخ�صائ�صها كربيق و 

انعكا�صات ال�صطوح و كذا ح�صاب ال�صاءة ال�صناعية.

عمار 473 ت

 اإعداد الر�صومات التنفيذية مل�صروع معماري منا�صب احلجم يتعرف الطالب 

من خالله على عمليات التن�صيق بني الر�صومات التنفيذية املعمارية والإن�صائية 

والكهربائية وال�صحية والتفا�صيل املعمارية والإن�صائية وبني الت�صميم الداخلي 

واخلارجي للمبنى وطبقا ملوا�صفات قيا�صية اأو خا�صة مالئمة لوظائف املبنى.

متطلبات �صابقة،   عمار 472 ت�صميمات تنفيذية )1(

ا�صم و رمز املقرر

ت�صميم م�صاريع يراعى فيها تطوير املهارات والوعي املعماري الالزم لتفهم 

العمارة   : املعا�صرة مثل  والفكرية  املعمارية  الفل�صفات والجتاهات  تطبيقات 

الإقليمية ، العمارة الغربية احلديثة والجتاهات امل�صتقبلية . ويراعى يف ذلك 

حمددات املكان والزمان والنا�س كجزء اأ�صا�صي �صمن

عملية البداع املعماري.

متطلبات �صابقة،  عمار 496 مر�صم ت�صميم معماري )5( 

عمار 472 ت

يتم يف هذا املقرر درا�صة وتطبيق اأ�صاليب اإعداد لوحات الت�صميميات التنفيذية 

 ، والقطاعات  والواجهات  الفقية  امل�صاقط  يف  املعمارية  وتعبرياتها  ورموزها 

اإىل  بالإ�صافة   ، واملعدنية  واخل�صبية  املعمارية  التنفيذية  التفا�صيل  ودرا�صة 

وتتم جميع    . وتو�صيالتها  ال�صحية  والتجهيزات  الكهربائية  الأعمال  درا�صة 

هذه الدرا�صات من خالل تطبيقها على م�صروع معماري �صابق .

عمار 496 م

لتطبيق  الالزمة  املهارات  تطوير  فيها  يراعى  معمارية  م�صاريع  ت�صميم 

ا�صتخدامات التقنية يف العمارة مثل : الأ�صاليب اخلا�صة يف الإن�صاء ، الأنظمة 

النتقال  و�صائل   ، ال�صطناعية  والإ�صاءة  )التهوية  املباين  يف  امليكانيكية 

تكوين  يف  الإبداع  عملية  �صمن  اأ�صا�صي  كجزء  وذلك  اإلخ(   … امليكانيكية 

الفراغات واأ�صكالها الوظيفية .

متطلبات �صابقة،  عمار 395 مر�صم ت�صميم معماري )4( 

عمار 500 ب

اختيار الطالب مل�صروع تخرجه والذي يجب اأن يعرب عن الحتياجات وامل�صكالت 

الربنامج  اإعداد  يتم  امل�صروع  مو�صوع  على  املوافقة  وبعد  املحلية.  العمرانية 

املعماري املنا�صب وذلك يف �صكل تقرير متكامل.
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أعضاء  هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة    

أحمد هالل محمد
هند�صه معمارية    

محمد إسماعيل عبداللطيف
هند�صة معمارية      

1995م املنيا م�صر   

miabdelrahman@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/miabdelrahman

هشام علي مرتضى
عمارة و تخطيط   

1993م ايدنبورغ بريطانيا    

 hmortada@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hmortada

ياسر عبد الرزاق بليلة
هند�صة معمارية   

1987م ليفربول بريطانيا   

ybalila@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ybalila

 االأ�صاتذه امل�صاركون 

أحمد معوض إبراهيم
ت�صميم ح�صري    

1960م حلوان م�صر   

aawad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aawad

أشرف أحمد المهداوي
هند�صة معمارية    

1996م حلوان م�صر   

amehdawy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amehdawy

عدنان عباس حدس
الذكاء ال�صناعي    

1996م واترلوو كندا    

aaadas@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aaadas

فاروق عباس مفتي
ت�صميم عمراين    

1981م  رين�صلري اأمريكا 

hkhalil@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hkhalil

ماجد كمال عطية
هند�صة معمارية    

2000م حلوان م�صر

mattia@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mattia

االأ�صاتذه امل�صاعدون 

طارق أحمد سجيني
ت�صميم معماري    

1999م مت�صجن اأمريكا

tsijeeni@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tsijeeni

قسم
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عبداهلل سليم جنيدب
ت�صميم معماري   

1994م �صرتاتكاليد بريطانيا 

jenaideb@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/jenaideb

عثمان محمد خفاجي
ت�صميم معماري    

1987م �صيفلد بريطانيا 

okhfaji@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/okhfaji

املحا�صرون 

فواز عابد باخطمة
الت�صميم املعماري    

1998م تا�صوكبا اليابان

fbakhotmah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fbakhotmah
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اتصاالت القسم
 جهة االت�صال  رئي�س الق�صم

وظيفة جهة االت�صال: رئي�س ق�صم عمارة البيئة

ت: 6952188 - 02 حتويلة:      52743ف: 6952756 -02 

   aalgelani@kau.edu.sa 
www.aalgelani.kau.edu.sa 

النشأة
مت تاأ�صي�صه عام 1976م باإعتباره واحدا من ثالثة اأق�صام يف مدر�صة ت�صاميم 

البيئة ، ويف وقت لحق يف كلية ت�صاميم البيئة.

اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الق�صم

 متطلبات اخلطة الدرا�صية لق�صم عمارة البيئة: 

ال�صاعات املعتمدة 98  

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م
�صريري عملي نظري

0 0 2 2 3 تقنية عمارة البيئة )1( ع. ب. - 242 1

0 0 0 3 3 نباتات عمارة البيئة ع. ب.  - 251  2

0 ع. ب. 251 2 2 3 ت�صاميم النباتات ع. ب. - 253  3

عمارة 191 0 12 0 6 مر�صم 1 : حتليل الت�صميم 4 ع. ب. - 292 

ع. ب. 292 0 12 0 6

مر�صم 2 : الت�صميم الأ�صا�صي 

لعمارة البيئة 5 ع. ب. - 293

0 0 0 3 3 بيئة الن�صان 6 ع. ب. - 331 

ع. ب. 242 0 2 2 3 تقنية عمارة البيئة )2( ع. ب. - 343 7

ع. ب. 343 0 2 2 3 تقنية عمارة البيئة )3( ع. ب. - 344  8

0 0 2 2 3 الرتبة والهيدرولوجيا ع. ب. - 352 9

 ع. ب. 251

ع. ب. 253 0 2 2 3 ا�صاليب الإنبات ع. ب. - 354 10

ع. ب. 343 0 2 2 3 الري يف عمارة البيئة ع. ب.  - 355 11

ع. ب. 293 0 12 0 6

مر�صم 3 : عمليات الت�صميم يف 

عمارة البيئة
ع. ب. - 394 12

ع. ب. 394 0 12 0 6

مر�صم 4 : الت�صميم اإدارة امل�صاريع 

لعمارة البيئة
ع. ب. - 395 13

0 0 0 3 3 اإدارة امل�صاريع لعمارة البيئة ع. ب. 411 14

0 0 0 3 3 املمار�صة املهنية ع. ب. 412 15

0 0 0 3 3 التخطيط البيئي ع. ب. 433 16

ع. ب. 344 0 0 3 3 تقنية عمارة البيئة )4( ع. ب. 445 17

ع. ب. 395 0 12 0 6

مر�صم 5 : الت�صميم احل�صري يف 

عمارة البيئة
ع. ب. 496 18

ع. ب. 496 0 12 0 6 مر�صم 6 : التخطيط البيئي ع. ب. 497 19

0 0 0 3 4 بحث م�صروع التخرج ع. ب. 501 20

 ع. ب. 411

ع. ب. 412 0 2 2 3 وثائق التعاقد يف عمارة البيئة ع. ب. 513 21

0 0 3 2 3 تطبيقات احلا�صوب كما يف التو�صيف يف عمارة البيئة ع. ب. 561 22

ع. ب. 497 0 12 0 6 مر�صم 7 : مر�صم مهني ع. ب. 598  23

 ع. ب. 598

ع. ب. 501 0 16 0 8 م�صروع التخرج ع. ب. 599 24

                                                            98 املجموع
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مقررات اختيارية: 

َيْدر�ُس الطالُب 9�صاعاَت اختيارية من ا�صل 18 �صاعة اختيارية متاحة.

ال�صاعات املعتمدة  9

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�صاعات املعتمدة ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر م
�صريري عملي نظري

0 0 0 3 3 اجتاهات عمارة البيئة املعا�صرة 424 ع ب  1

0 0 0 3 3 نحو عمارة بيئة اإ�صالمية 425 ع ب  2

0 0 0 3 3 اإ�صت�صالح البيئة 456 ع ب  3

0 0 0 3 3 درا�صات خا�صة يف عمارة البيئة 502 ع ب  4

0 0 0 3 3 املجتمعات القابلة للدوام 526 ع ب  5

0 0 0 3 3 ال�صياحة البيئية 527 ع ب  6

                                                            18 املجموع

  توصيف المقررات

 ع. ب. 121 مقدمة يف عمارة البيئة

كلية ت�صاميم البيئة ومفهومها ومعنى ت�صاميم البيئة والعالقات بني التخ�ص�صات 

املهنية املت�صلة بها واأهمية ت�صاميم البيئة يف اململكة .  تو�صيف و�صرح مب�صطان 

واأمناط  البيئية  الأحوال  اإىل  بالرجوع  وذلك  العالقة  ذات  والعوامل  للعنا�صر 

املجمعات ال�صكانية باململكة

ع. ب. 222 تخطيط مواقع

له  الربنامج  وعمل  املوقع  بتحليل  املتعلقة  النواحي  ذلك  يف  مبا  املوقع  تخطيط   

املت�صلة  الطبيعية  النواحي  املوقع   مل�صح  الأ�صا�صية  اخلرائط  وحت�صري  وتطويره 

لت�صميم  مترين  العملية.  امل�صروعات  من  خمتلفة  مقايي�س  تغطية    . بالإن�صان 

عملي

ع. ب. 241 االن�صان والبيئة

 العمليات الطبيعية يف البيئة وتفاعلها مع الن�صاط الإن�صاين �صمن حمتوى املخطط 

والت�صميم البيئي . حركة ال�صم�س وحركة الرياح وتاأثري كل منهما على املجمعات 

ال�صكانية واملباين والفراغات اخلاريجة وكيفية الإ�صتجابة املالئمة يف كل مقيا�س 

و عنا�صر اأخرى من البيئة الطبيعية

ع. ب. 242 تقنية عمارة البيئة )1(

املوجودة  املتنوعة  ال�صلبة  املواد  لفح�س  ميدانية  وزيارات  ومر�صم  حما�صرات 

باململكة واملالئمة لأعمال واإن�صاءات يف م�صروعات عمارة البيئة .  املظهر واخلوا�س 

الطبيعية والأداء والكفاءة القت�صادية  مبادىء ت�صميم التفا�صيل الن�صائية

ع. ب. 293 مر�صم )2( املر�صم اال�صا�صي لعمارة البيئة.

تخطيط وت�صميم موقع ذي م�صاحة �صغرية مع درا�صة كيفية التعامل مع امل�صكالت 

الت�صميمية . ومن خالل هذه الدرا�صات يتعلم الطالب كيفية اإعداد الربنامج العام 

مل�صروع وكيفية تقدميه يف �صورته النهائية .

متطلبات �صابقة،  ع. ب. 292 مر�صم )1( حتليل الت�صميم

ع. ب. 250 امل�صاحة يف عمارة البيئة

بال�صريط  امل�صافات  قيا�س   – والأخطاء  القيا�س  نظرية   – امل�صاحة  مبادىء 

  – الأجهزة(   ، الطرق   ، )النظرية  املنا�صيب  – حتديد  الإلكرتونية  بالأجهزة  و 

امل�صطح   – الجتاهات  وحتديد  الزوايا  قيا�س   – وح�صابات(  عملية  )تطبيقات 

الطبوغرايف واإعداد اخلرائط –رفع املباين و الأحياء 

ع. ب. 251 نباتات عمارة البيئة

حما�صرات وزيارات معملية ورحالت ميدانية لدرا�صة نباتات عمارة البيئة مبا يف 

ذلك ت�صكيلها علميا واأداوؤها الف�صيولوجي وا�صتجابتها للمدى املعتاد من الأحوال 

البيئية يف اململكة مع تو�صيح عالقة كل ذلك با�صتخداماتها يف ت�صميم م�صروعات 

عمارة البيئة والب

ع. ب. 253 ت�صاميم النباتات.

اخلوا�س الت�صميمية للنباتات مبا يتم�صى مع ال�صفات املميزة للموقع وال�صتخدام 

وال�صتخدامات  النباتات  اأ�ص�س ت�صاميم    . اململكة   املوجودة يف  للنباتات  البيئي 

اجلمالية والوظيفية للنباتات وكيفية اإعداد م�صاقط ت�صاميم النبااتات و اجلداول 

النباتية

متطلبات �صابقة،  ع. ب. 251 نباتات عمارة البيئة

ع. ب. 292 مر�صم )1( حتليل الت�صميم.

يتكون حتليل الت�صميم اأ�صا�صا من اأعمال يف املر�صم وحما�صرات مكملة له تعطى 

عموما  املبنية  البيئة  عنا�صر  تكوين  يف  البيئية  العوامل  ودور  طبيعة  عن  مقدمة 

والبيئة الإ�صالمية بوجه خا�س . النواحي التحليلية  التو�صيات و املوؤ�صرات

متطلبات �صابقة،  عمارة 191 ا�ص�س ت�صميم

ع. ب.331 بيئة االن�صان.

الت�صميمية  الأمناط  خمتلف  وتاريخ  الطبيعية  البيئة  على  الن�صان  تاأثري  تاريخ 

يف عمارة البيئة منذ احلقب التاريخية املبكرة حتى الع�صر احلديث ،  التقاليد 

الإ�صالمية والعالقة بني اأ�ص�س الت�صميم يف عمارة البيئة والعمارة والتخطيط.
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ع.ب. 343 تقنية عمارة البيئة )2(.

املفاهيم  البيئة   عمارة  مبن�صاآت  اخلا�صة  ال�صلبة  )الرتاكيب(  املن�صاآت  طرق 

الأ�صا�صية لت�صميم املن�صاآت واملتطلبات التنفيذية العملية وكذلك اعداد التفا�صيل 

الإن�صائية ور�صومات حتديد الأبعاد يف املوقع وكتابة بع�س املوا�صفات املخت�صرة .

متطلبات �صابقة،  ع. ب. 242 تقنية عمارة البيئة )1(

ع.ب. 344 تقنية عمارة البيئة )3(.

والب�صرية  امل�صاحية  الدرا�صة   ، املوقع  وت�صوية  الأر�س  �صكل  ت�صميم  عنا�صر 

 ، ال�صطحي  الت�صريف  ودرا�صة  املوقع  �صطح  ميول  حتليل   ، الأر�س  لت�صاري�س 

احل�صابات التطبيقية لأعمال الرتبة ، العوامل التي توؤثر على تطوير وحت�صني املوقع 

وعالقتها بال�صرف اجلويف و اأماكن املنافع العامة للموقع

متطلبات �صابقة،  ع.ب. 343 تقنية عمارة البيئة )2(. 

ع.ب. 352 الرتبة والهيدرولوجيا.

اجلافة  الرتبة  اأنواع  تطور  تغطي  ميدانية  وزيارات  معملية  واأن�صطة  حما�صرات   

املحلية وخوا�صها الطبيعية والكيميائية واحليوية والتفاعالت املتبادلة بني النباتات 

والرتبة واملياه و�صلوك املياه يف املجال امل�صتمر للرتبة والنبات والطق�س. كما يتم 

درا�صة م�صح و حتليل  و تقومي اأنواع  الرتبةلأغرا�س عمارة البيئة

ع.ب. 354 ا�صاليب انبات.

النباتات ومنوها وتكاثرها و�صيانتها املوا�صفات  العوامل التي لها عالقة بزراعة 

العامة للنباتات املزروعة .

متطلبات �صابقة، ع. ب. 251 نباتات عمارة البيئة ع. ب. 253 ت�صاميم النباتات

ع. ب. 355 الري يف عمارة البيئة.

يتناول هذا املقرر درا�صة الآتي :

تقدير مدى احتياج النبات ملياه الري ، م�صادر ونوعية مياه الري يف اململكة العربية 

ال�صعودية اأ�صا�صيات علم املياه ال�صطحية واجلوفية واأوجه ا�صتخدام الري بالغمر 

ت�صميم  اأ�ص�س   ، البيئة  عمارة  م�صروعات  يف  للنباتات  وبالتنقيط  بالر�س  والري 

 ، التنفيذية واملوا�صفات اخلا�صة بها  الر�صومات  واإعداد  الري وجداولها  �صبكات 

طرق اختبار �صبكات الري وتركيبها .

متطلبات �صابقة،   ع.ب. 343 تقنية عمارة البيئة )2(

ع. ب.395  مر�صم 4 : ت�صاميم ادراة امل�صاريع لعمارة البيئة 

والإن�صائية  النباتية  العنا�صر  ت�صميم  متو�صط   اأو  �صغري  ذات حجم  م�صروعات   

والتعبري  ومراحلها  الت�صميمية  العملية  ملنهجية    . بينها  والعالقات  باملوقع  

بالر�صومات  عن كل مرحلة ، امثلة مل�صروعات م�صابهة منفذة اأو من�صورة.

متطلبات �صابقة،  ع. ب.394  مر�صم 3 : عمليات الت�صمميم يف عمارة  البيئة

ع. ب.394  مر�صم 3 : عمليات الت�صمميم يف عمارة  البيئة 

م�صروعات �صغرية اإىل متو�صطة تركز على عمليات الت�صميم وم�صاألة العالقة بني 

الإن�صان والكائنات الأخرى والبيئة املحيطة بهم 

متطلبات �صابقة،  ع. ب. 293 مر�صم )2( املر�صم ال�صا�صي لعمارة البيئة

ع. ب 411 اإدارة امل�صاريع لعمارة البيئة

اإدارة و�صيانة جميع نوعيات البيئة ـ مفهوم احلفاظ على مقيا�س العامل ـ احلفاظ 

العالقة بني  ـ مبادئ  املحمية  للمناطق  واملبادئ  الإدارية  ال�صيا�صة  ـ  الطبيعة  على 

التعامل  يتم  التي  البيئة  الإدارة ملختلف نوعيات  اأ�صاليب وطرق  ـ  والبيئة  الإن�صان 

معها ـ التجهيز الفعلي خلطط الغدارة مل�صروع التخرج اأو م�صروع مماثل.

ع.ب 412 املمار�صة املهنية 

النواحي  ذلك  يف  مبا  املهنية  للممار�صات  العملية  الأوجه  املقرر  هذا  يتناول 

بع�س  الطالب  ويدر�س  والأخالقية  وال�صرعية  والفنية  والقت�صادية  الجتماعية 

البيئة  عمارة  مهنة  يف  التعاقدات  ونوعيات  واملحلية  العاملية  القانونية  املحددات 

وكيفية تنظيم مكتب مهني ونوعيات العالقة بالتخ�ص�صات الأخرى وكيفية تقدير 

الأتعاب لنوعيات املختلفة.

ع.ب 423 التخطيط البيئي

يبحث هذا املقر الطرق والأ�صاليب احلديثة للتخطيط ال�صامل للبيئة مع التاأكيد 

بطرق  الطالب  تعريف  اإىل  يتطرق  ثم  ومن  الطبيعية.  املوارد  وتقييم  على حتليل 

ـ  للموقع  البيئي  التحليل  ـ  الرتفيهية  الأن�صطة  تخطيط  ـ  وتقييمها  البيئة  ت�صنيف 

مبادئ الإدارة ودورها يف اإدارة و�صيانة البيئة.

ع. ب 424 اجتاهات عمارة البيئة املعا�صرة

فح�س ودرا�صة امل�صروعات املعا�صرة ذات التميز والإبداع يف جمالت التخطيط 

والت�صميم والتحليل البيئي والإدارة منذ منت�صف القرن التا�صع ع�صر حتى وقتنا 

احلا�صر لتو�صيح منظور �صامل للت�صعب املتزايد يف مهنة عمارة البيئة.. الرتكيز 

�صيكون على الأمثلة للحالت الدرا�صية التي ت�صاعد يف الو�صول اإىل قواعد وموؤ�صرات 

لت�صاميم وممار�صة مهنية ناجحة يف يومنا هذا.

ع.ب 425 نحو عمارة بيئة اإ�صالمية

البيئة  ت�صاميم  يف  املختلفة  والتوجيهات  باملداخل  الطالب  تعريف  املقرر  يتناول 

ودور ال�صريعة الإ�صالمية يف الإر�صاد نحو املبادئ الأ�صا�صية يف التخطيط والت�صميم 

البيئية، ويتطرق املنهج اإىل عدة حالت درا�صية باملراجع والتحليل يف �صبيل تتبع 

م�صادر هذه املبادئ الإ�صالمية.

ع.ب 445 تقنية عمارة البيئة )4(

يت�صمن املقرر درا�صة ت�صميم وتخطيط �صبكات الطرق مبا يف ذلك الت�صكيالت 

الأفقية والراأ�صية للطريق وطرق ال�صت�صعار عن بعد والعمليات والأ�صاليب الفنية 

وا�صتخراج ال�صور اجلوية وتف�صريها وحتليلها وكذلك درا�صة طرق واأ�ص�س حتليل 

�صكل املوقع واملوارد الأر�صية وعالقتها بتطوير وحت�صني املوقع.

ع.ب 456 ا�صت�صالح البيئة

يتناول هذا املقرر درا�صة طرق ا�صت�صالح ال�صحراء واملواقع ال�صناعية مبا فيها 

الأرا�صي  واإن�صاء  و�صع  واإعادة  الف�صالت  من  التخل�س  طرق  وكذلك  املحاجر 

وكيفية حت�صينها  البيئة ب�صورة خمتلفة  ال�صابق حتريكها. وطرق معاجلة تدهور 

بعد ذلك من خالل التخطيط والت�صميم. يقوم الطالب بعمل تقرير مف�صل لكيفية 

حت�صني البيئة يف منطقة متدهورة من اململكة مع اإعطاء درا�صات حلالت م�صابهة 

حمليًا وعامليًا.

ع.ب 496 مر�صم عمارة البيئة )5(: الت�صميم احل�صري يف عمارة البيئة

طريق  عن  البيئة  وعمارة  احل�صري  الت�صميم  بني  العالقة  املر�صم  هذا  يتناول 

درا�صة م�صاريع تت�صمن ق�صايا يف ت�صميم الفراغات و�صلوكيات امل�صتعملني فيها 

داخل الأحياء ومراكز املدن على �صبيل املثال ت�صمل مفردات الت�صميم احل�صري 

وتبني التداخل بني الت�صميم احل�صري وعمارة البيئة.

قسم
عمارة البيئة
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ع.ب 497 مر�صم عمارة البيئة )6(: التخطيط البيئي

يتعامل الطالب من خالل هذا املقرر مع م�صروعات ذات حجم كبري، بحيث تغطي 

تخطيط  طرق  الآتي:  درا�صة  على  وت�صتمل  وعري�صة  ريفية  اأو  ح�صرية  م�صاحات 

اخلا�صة  املو�صوعات  الأر�س،  �صكل  تقييم  البيئية،  املواد  حتليل  الطبيعية،  البيئة 

بالبنية الأ�صا�صية. ويجب اأن يتناول املقرر م�صروعات ذات م�صكالت عديدة، لكي 

تو�صح املتطلبات التي تنا�صب البيئة الطبيعية ولتبني ال�صيا�صات الالزمة ملثل هذه 

امل�صروعات، والتي توجد اإطارا عاما للت�صميم والتخطيط ويجب تقدمي امل�صروعات 

لهيئة حتكيم متعددة اأو متداخلة التخ�ص�صات.

ع.ب 501 بحث م�صروع التخرج

من  وذلك  التخرج  مب�صروع  للعمل  النهائية  بال�صنة  الطالب  املقرر  هذا  يهيئ 

خالل ا�صتعرا�س جلمع املعلومات البيئية ودرا�صة عمليات تطويرها وحتليلها من 

ومن  البيئة  وتخطيط  لت�صميم  الربنامج  وعمل  امل�صروع  مقرتحات  تطوير  خالل 

املواد  عر�س  كيفية  ودرا�صة  بامل�صروع  امللحق  التقرير  اأهمية  على  التعرف  خالل 

واملتثلة بوجه خا�س مب�صروع  اململكة  املعلومات املوجودة يف  الت�صميمية وم�صادر 

الدرا�صة  هذه  للطالب من خالل  تتوفر  و�صوف  الطالب  قبل  من  املختار  التخرج 

الفر�صة لعمل الأبحاث وجمع املعلومات الأ�صا�صية مل�صروع التخرج من خالل درا�صة 

منطقة تناظر م�صروع التخرج ومن خالل الدرا�صة البتدائية للموقع املختار.

ع.ب 502 درا�صات خا�صة يف عمارة البيئة

تق�صي وبحث بعمق ملو�صوع من اختيار الطالب نف�صه. ي�صرف على العمل ويقوم 

بالتوجيه مدر�س املادة و/اأو متخ�ص�س مدعو من داخل الكلية ـ ويف نف�س الوقت 

يكون هناك برنامج حما�صرات وحلقات در�س لتعريف الطالب باملوا�صيع املعا�صرة 

ذات الأهمية بعمارة البيئة يف اململكة العربية ال�صعودية، ويقوم بامل�صاركة يف هذا 

الربنامج اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم اأو خرباء خمت�صني. كما ميار�س الطالب 

كيفية اإعداد مقرتحات الأبحاث وكتابة التقارير الدورية.. ويقوم بتقدمي اأطروحة 

ق�صرية عن املو�صوع الذي اختاره.

ع.ب 497 مر�صم عمارة البيئة )6(: التخطيط البيئي

يتعامل الطالب من خالل هذا املقرر مع م�صروعات ذات حجم كبري، بحيث تغطي 

تخطيط  طرق  الآتي:  درا�صة  على  وت�صتمل  وعري�صة  ريفية  اأو  ح�صرية  م�صاحات 

البيئة الطبيعية، حتليل املوارد البيئية، تقييم �صكل الأر�س، املو�صوعات اخلا�صة 

بالبنية الأ�صا�صية. ويجب اأن يتناول املقرر م�صروعات ذات م�صكالت عديدة، لكي 

تو�صح املتطلبات التي تنا�صب البيئة الطبيعية ولتبني ال�صيا�صات الالزمة ملثل هذه 

امل�صروعات، والتي توجد اإطارا عاما للت�صميم والتخطيط ويجب تقدمي امل�صروعات 

لهيئة حتكيم متعددة اأو متداخلة التخ�ص�صات.

ع.ب 513 وثائق التعاقد يف عمارة البيئة

يتناول هذا املقرر درا�صة النواحي الفنية والعملية لتنظيم املكونات اخلا�صة بوثائق 

التعاقد املتكاملة واملخت�صة مب�صروعات عمارة البيئة. كما يتطلب بتعريف الطالب 

بكيفية حت�صري وجتميع كل الر�صومات التنفيذية وقيا�س الكميات واإعداد الك�صوف 

هذه  كل  بني  العالقة  وكذلك  املوا�صفات،  وتن�صيق  واملتطلبات  بالكميات  اخلا�صة 

املكونات و�صروط املناق�صة املقدمة و�صكل و�صروط التعاقد والإتقان.

ع.ب 526 املجتمعات القابلة للدوام

وكيفية  للدوام  القابلة  املجتمعات  وت�صميم  تخطيط  مبادئ  املقرر  هذا  يتناول 

تطبيقها على البيئات املختلفة واملبنية والإن�صانية والعالقات بينها كما يتم الرتكيز 

وحالت  تطبيقية  اأمثلة  ا�صتعرا�س  يتم  �صبق.  فيما  البيئة  عمارة  مهنة  دور  على 

اإحدى  عن  مف�صل  تقرير  بعمل  الطالب  ويقوم  واحلا�صر  املا�صي  من  درا�صية 

احلالت باململكة.

ع.ب 527 ال�صياحة البيئية

عامليًا  عليها  املتعارف  ال�صياحة  لأ�صاليب  الأمثل  البديل  هي  البيئية  ال�صياحة 

ومت�صعبة  مهمة  موا�صيع  مع  البيئية  ال�صياحة  وتتعامل  اجلماعية(.  )ال�صياحة 

ومنها العالقة بني الإن�صان وبيئته، التكامل، امل�صوؤلية وفكرة التنمية القابلة للدوام. 

الأماكن  البيئية ململكة وذلك يف تطوير وتنمية  ال�صياحة  اأهمية  يتعامل املقرر مع 

البيئية ال�صياحية، ولتوطيد مبداأ التعليم البيئي العملي.

بال�صياحة  اخلا�صة  امل�صاريع  يف  البيئة  معماري  تخ�ص�س  دور  املقرر  يوؤكد  كما 

البيئية.

ع.ب 598 مر�صم عمارة البيئة )7(: مر�صم مهني

البيئة  بت�صاميم  املت�صلة  املهن  بني  املتداخلة  العالقات  على  يركز  مر�صم خا�س 

والدور الذي ميكن اأن يقوم به معماري البيئة يف القطاع العام واخلا�س باململكة 

املتداخلة  العالقات  تناول  بني  توازن  عمل  املقرر  هذا  يتم يف  ال�صعودية.  العربية 

املختلفة  املقايي�س  يف  البيئة  عمارة  ملهنة  الوا�صحة  الكاملة  وامل�صاهمة  املذكورة 

والأحوال املختلفة احل�صرية والطبيعية.

ع.ب 599 م�صروع التخرج

ر�صومات  بعمل  القيام  ويتطلب  للت�صميم  متعددة  مقايي�س  ي�صمل  مل�صروع  مر�صم 

النهائية  املناق�صة  املنا�صبة.  الوثائق  الت�صميمية مع  العملية  تو�صح جميع عنا�صر 

على  يقوم  الفردي  املجهود  امل�صروع.  اأ�صحاب  و/اأو  خارجيني  خرباء  اأمام  تكون 

اإظهار   من  الطالب  متكن  جانب  اإىل  املقدمة  والوثائق  الر�صومات  تكامل  اأ�صا�س 

قدراته يف خمتلف النواحي املهنية.

ع.ب 561 تطبيقات احلا�صوب يف عمارة البيئة

ذلك  يف  مبا  املعا�صرة  الأدبيات  من  احلا�صوب  الأ�صا�صية  لتطبيقات  ا�صتعرا�س 

ت�صييد  الطرق،  م�صارات  حتديد  البيئة،  تخطيط  يف  احلا�صوب  تطبيقات  درا�صة 

التطبيقات  لبع�س  متارين  مع  الر�صم..  واملوا�صفات،  الكميات  البيئة،  عمارة 

با�صتخدام برامج Land CAD ومثيالته من الربامج.

قسم
عمارة البيئة
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أعضاء  هيئة التدريس بالقسم

االأ�صاتذة   

عبد المحسن محمود فرحات

عمارة وعمارة البيئة.   

1980م فرجينيا تك امريكا  

  a_m_farahat@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/afarahat

  

 االأ�صاتذة امل�صاركون 

جمال منصور محمد

هند�صة زراعية    

1994م جامعة القاهرة م�صر    

 gabdelrahman@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/gmohamed

حمدي حمدان عبد الرحمن

هند�صة مدنية واإن�صائية   

1982م جامعة �صوانزي بريطانيا    

 hamdyhar@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hamdyhar

رجب خليل محمد

 امل�صاحة وال�صت�صعار عن بعد.  

1999م جامعة ا�صيوط م�صر    

 rkmm99@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/rmohamed

وائل حسين يوسف

عمارة البيئة   

1999م جامعة APC ا�صبانيا

     hywael@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/wahmed

االأ�صاتذة امل�صاعدون

أحمد عبد الوهاب خليل

عمارة البيئة    

1994م جامعة ادنربة بريطانيا    

 akhalil900@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/akhalil

أحمد علي الجيالني

عمارة البيئة والتخطيط البيئي

1998م جامعة ادنربة بريطانيا

 aa.algilani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aa.algilani

أشرف عبد القادر التركي

عمارة البيئة و التخطيط.   

2001م جامعة  �صيفلـد بريطانيا    

 alliesoflines@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aaalturki

عبد القادر عبد الرحمن الجيالني

عمارة البيئة واحلفاظ على الثقافة.   

2005م جامعة كالورادو امريكا   

aalgelani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalgelani

عبداهلل فريد غزال

علوم البيئة  

2008م جامعة هوينهامي املانيا   

 aghazal@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aghazal

علي يسلم باعبيد

النظريات والتاريخ يف عمارة البيئة.   

1999م جامعة بن�صلفينيا امريكا

 abaubaid@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/abaubaid

قسم
عمارة البيئة

عماد رفعت عوض

عمارة البيئة   

1994م معهد مو�صكو للعمارة رو�صيا    

 emad_ref200@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/emahmoud

عمرو عبدالرحمن طيبة

عمارة البيئة و نظم املعلومات   

2002م جامعة تك�ص�س امريكا    

   ataibah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ataibah
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