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  اخلالصة
لناس إىل بيئة داخلية صحية جيدة تتوافر فيها متطلبات االرتيـاح  مع تعقيدات تصميم وتشغيل أنظمة املباين احلديثة، وحاجة ا

. احلراري ، والضوئي والصويت ، تنامت احلاجة إىل مهندسني متخصصني يف تصميم األنظمة  اهلندسية املختلفة املكونة للمبىن 
م أن يقوم كل منهم جبزء مـن  وإن تشعب هذه األنظمة لتشمل متخصصني من فروع اهلندسة املختلفة ذات العالقة باملبىن يحت

كل ذلك دعا إىل . عملية التصميم ، ولكن هذه اخللفيات املتباينة جتعل من التنسيق بني هذه األطراف أمراً صعباً بعض الشيء 
ليهتم ندسة األنظمة املكونة للمبىن وخبلفية معمارية تساعد علـى  ) Architecture(إجياد ختصص خيتلف عن ختصص العمارة 

هذا التخصص احلديث نسبياً والذي يعىن ذه األمور . هم ترابط هذه األجزاء وتفاعلها لتحقيق األداء الوظيفي األمثل للمبىن ف
والذي يقدم يف العديد من بلدان العامل إال أن جامعة امللك فهـد  ) Architectural Engineering(هو ختصص اهلندسة املعمارية 

  .به على مستوى اململكةللبترول واملعادن تنفرد 
  

وعرض مناهجه كما تقـدمها  ) Architectural Engineering(ودف هذه الدراسة إىل التعريف بتخصص اهلندسة املعمارية 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن والتطوير املستمر ملناهج القسم وسبل ومعايري تقييمها ملواكبة التقدم املسـتمر يف تقنيـات   

  . ء ودور القسم يف تلبية احتياجات التنمية العمرانية اليت تشهدها اململكة العربية السعودية وعلوم البنا

مقدمة
ومن أهم مامييز هذا التخصص هو تركيزه علـى املـبىن   . نشأت اهلندسة املعمارية كمهنة متميزة حديثة خالل القرن العشرين

ويف هذه اإلنطالقة اجلديدة هلذه املهنة يكسـر  . وإدارة تشغيله وصيانته كمنتج يعىن بتصميم أنظمته اهلندسية املختلفة وتشييده
وقد تولدت احلاجة إىل ختصـص اهلندسـة   . احلاجز التقليدي بني املعماري واملهندسني املهتمني بأنظمة املبىن اهلندسية األخرى
اك وتقدير للجانب املعماري واجلمايل للمبىن املعمارية نتيجة للحاجة امللحة ملهندس متخصص يف أنظمة املباين اهلندسية مع إدر

هذا باإلضافة إىل حاجة مستخدمي هذه املنشآت إىل بيئة داخلية صحية جيدة . واليت صاحبت تعقيدات أنظمة املنشآت احلديثة
  .تتوافر فيها متطلبات االرتياح احلراري والضوئي والصويت بكل اعتباراا االقتصادية

  



عن حاجة الدول األخرى املتقدمة يف جمال صناعة البناء لذلك تأسس قسم اهلندسة املعمارية جبامعـة   وال تقتصر حاجة اململكة
م شكَّل قسم اهلندسة املعماريـة النـواة   ١٩٨٠ولكنه ويف عام . م حتت كلية اهلندسة١٩٧٥امللك فهد للبترول واملعادن عام 

ثالثة برامج أخرى هي العمارة، وختطيط املـدن ، وهندسـة    إلنشاء كلية جديدة حتت مسمى كلية تصاميم البيئة إضافة إىل
م تعرض قسم اهلندسة املعمارية للعديد من مراحل التحديث والتطوير ليتالءم مع ١٩٧٥ومنذ تأسيسه يف عام .  وإدارة التشييد

الربامج اهلندسـية املعماريـة   التقدم العلمي والتقين يف جمال البناء و ليواكب احتياجات اململكة يف هذا اال ويساير وينافس 
وتعترب جامعة امللك فهد للبترول واملعادن هي اجلامعة الوحيدة يف اململكة اليت تعرض برناجما للهندسة املعمارية . العاملية املماثلة 

)Architectural Engineering ( والذي خيتلف عن ختصص العمارة ،)Architecture ( وذلك بتركيز مناهجه على اجلوانـب 
  . التقنية واهلندسية ألنظمة املبىن املختلفة

  
للهندسة املعمارية جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن يستغرق أربع سنوات دراسية، ) البكالوريوس ( وبرنامج املرحلة اجلامعية 

يدرس الطالب خالل . ألساسيةباإلضافة إىل السنة التحضريية األوىل إلعداد الطالب يف اللغة اإلجنليزية والرياضيات واملهارات ا
السنتني األول من هذه السنوات األربع العديد من املواد يف الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم اهلندسية كـأي برنـامج   

أما خالل السنتني األخريتني فيبدأ الطالب بالتركيز أكثر على مواد التخصص واليت تغطي تصميم النظم . هندسي آخر باجلامعة
نشائية ، وأنظمة التحكم البيئي ، وإدارة التشييد والصيانة للمباين باإلضافة إىل تطبيقـات احلاسـب اآليل يف كـل هـذه     اإل

  .التخصصات الدقيقة
  

جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن )  Architectural Engineering(ودف هذه الدراسة اىل التعريف بقسم اهلندسة املعمارية 
ناهج مرحليت الدراسة اجلامعية والدراسات العليا وتطورات مناهج القسم املتواكبة مع التطـورات العلميـة يف   وتقدمي عرض مل

  .علوم وتقنيات البناء إضافة إىل استيعاب احتياجات اململكة فيما يتعلق مبجال تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة املنشآت 
  

  ما هي اهلندسة املعمارية ؟

حنو فهم هـذا التخصـص ودوره يف   ) Architectural Engineering(بتعريف لتخصص اهلندسة املعمارية جيدر بنا أن نبدأ هنا 
.  والذي يعرض يف معظم جامعات اململكة ) Architecture(عملية التنمية العمرانية ولتوضيح الفرق بينه وبني ختصص العمارة 

إىل حد حيتاج بالضرورة إىل خمتصني يف كل جزء من هـذه األنظمـة    فلقد بلغ التطور يف أنظمة املباين وتقنياا يف عامل اليوم
ولقد جرت العادة أن يقوم املعماري بتقـدمي املخططـات   .  ١البالغة التعقيد يف كثري من األحيان كما هو موضح يف الشكل 

بالتصميم اإلنشائي سـواًء كـان    املعمارية املتعلقة بتوزيع الفراغات والنواحي اجلمالية للمبىن إىل مهندس إنشائي ليقوم بدوره
مث تستمر دورة التصميم لتمر باملهندس امليكانيكي الذي يقوم بتصميم النظم امليكانيكية للمبىن من . خرسانياً أم فوالذياً للمبىن 

الصـوتيات   تدفئة وتكييف ووية وما يتعلق بأمور السالمة من احلرائق وتوزيع املياه والتمديدات الصحية باإلضافة إىل أنظمة
مث يأيت بعد ذلك دور املهندس الكهربائي الذي يقوم بتصميم اإلضاءة والـنظم الكهربائيـة    . والتحكم يف الضوضاء يف املبىن 

وال تنتهي املهمة اهلندسية للمشروع هنا، بل متتد احلاجة إىل حماسب تكاليف اإلنشاء للمبىن وإدارة إنشائه واإلشراف . للمبىن 
  .كل ذلك احلاجة إىل تشغيل وصيانة املبىن بأنظمته املختلفة طوال فترة استخدامه مث يتبع . عليه 

  



وبالنظر إىل هذه السلسلة من التصاميم اهلندسية اليت مير ا مشروع تصميم املبىن وتنفيذه ومن مث ادارة تشغيله وصيانته، فإنـه  
عملييت التصميم والتنفيـذ للحصـول علـى أفضـل     يتطلب وجود تنسيق وتفاهم كبري بني كل هذه األطراف املشتركة يف 

وكل هذا يتطلب مهندسـاً متخصصـاً   . املواصفات وأكثرها مالءمة لتشغيله بكفاءة عالية ألداء وظيفته اليت صمم من أجلها 
الـذي  )  Architectural Engineer( وهنا يأيت دور املهندس املعماري  . مستقل بذاته يهتم بدراسة هذه األمور والتعمق فيها 

يؤهله إعداده العلمي ليكون ملماً بكل النظم اهلندسية املتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة املباين مع تعمقه يف إحدى علوم 
  :البناء التالية 

  
  تصميم النظم اإلنشائية للمباين 
  تصميم نظم التدفئة والتكييف والتهوية للمباين 
  تصميم نظم اإلضاءة والكهرباء يف املباين 
  استخدام الطاقة وإدارا يف املباين 
  تصميم الصوتيات للمباين 
  إدارة تشييد وصيانة مشاريع البناء 
  باإلضافة إىل التطبيقات املكثفة الستخدام احلاسب اآليل يف مجيع هذه الفروع التخصصية 

  
والنواحي اهلندسية والتقنية له بـإدراك   وبالتايل ميثل املهندس املعماري اجلسر الذي يربط بني التصميم املعماري واجلمايل للمبىن

واسع لتكامل مجيع األجزاء يف املبىن وربط بعضها ببعض دون التركيز على جزء وإمهال األجزاء األخرى ، وذلك حبكم خلفيته 
قنيـة  لذا فإن تركيز املهندس املعماري علـى النـواحي الت  . العلمية اليت تؤهله لفهم املبىن كنظام معماري وهندسي متكامل 

واهلندسية للمبىن مييزه عن املعماري الذي يتخصص يف التصميم التخطيطي واجلمايل للمبىن ، كما مييزه عن فـروع اهلندسـة   
األخرى اليت هلا عالقة باملباين كاهلندسة املدنية وامليكانيكية والكهربائية وذلك بتركيز اهلندسة املعمارية علـى تلـك العلـوم    

  .ملباين اهلندسية ولكن يف جمال ا
  

إن املهندس املعماري هو ذلك الرجل املناسب لتصميم وتنفيذ مشاريع هندسية معمارية مالئمة لوظائفها اليت صـممت مـن   
وعندما نتحدث عن هندسة املباين هنا فإننا . اجلها من مجيع النواحي باستخدام أحدث طرق ووسائل البناء وبأنسب التكاليف 

  .تعقيداا املختلفة نعين بذلك املباين بأنواعها و
  

كما أنه يف تطور مستمر واحلاجة إليه تتزايد ممـا أدى إىل  . ويعرض ختصص اهلندسة املعمارية يف العديد من اجلامعات يف العامل
فعلى سبيل املثال يوجد يف الواليات املتحدة األمريكية حوايل مخسة عشـرة  . تزايد استحداثه يف العديد من اجلامعات املعروفة

ويف بعض الدول . عة تعرض ختصص للهندسة املعمارية معترف به من قبل هيئة حمكمي الربامج اهلندسية والتقنية األمريكيةجام
أو هندسـة  )  Building Engineering ( األخرى يندرج هذا التخصص حتت مسميات أخرى خمتلفة مثل هندسـة املبـاين    

  ).Building Services Engineering ( خدمات املباين  
  



إن برنامج اهلندسة املعمارية الذي تنفرد به جامعة امللك فهد للبترول واملعادن دون جامعات اململكة األخرى هو املعين ـذا ،  
وبتخريج مهندسني متعمقني يف علوم وهندسة البناء ، وهو يضاهي أمثاله من برامج اهلندسة املعمارية العاملية وذلك بإقرار هيئة 

  .هلندسية والتقنية األمريكية حمكمي الربامج ا
  

ختصص اهلندسة املعمارية ومتطلبات التنمية العمرانية يف اململكة
إن صناعة البناء ليست مبعزل عن التطورات العلمية والتقنية احلديثة حيث يتعامل الناس مع املباين يف حيام اليومية بل يقضـي  

وقد أصبحت الكثري من التقنيـات  . لك يف املرتل أو يف املكتب أو يف املتجراكثر الناس معظم أوقام داخل املباىن سواء كان ذ
احلديثة جزءا من املباين مما نتج عنه تعقيدات متتالية يف تصميم وتشغيل وصيانة املباين واألنظمة املكونة هلا وبالتايل حتتم علـى  

 ذلك فإن التزايد املستمر يف الطلب على جودة عاليـة  باإلضافة إىل. املتخصصني يف صناعة البناء التفاعل مع كل هذه التقنيات
يف اخلدمات اليت تقدمها املباين العصرية بأنواعها واخلصوصية اإلجتماعية واملناخية اليت تتميز ا اململكة ودول اخلليج العـريب  

  .هم يف حياة الناسبشكل عام يتطلب إعتبارات خاصة وحاجة إىل تطوير أساليب تصميم وهندسة وإدارة هذا القطاع امل
  

فالطلب يتزايد إما بدوافع جتارية أو متطلبات نظامية على تقدمي بيئة داخلية ذات جودة عالية من حيث البيئة احلرارية والصوتية 
ففي غالب األحيان تكون جودة هذه اخلدمات .  والضوئية باإلضافة إىل أنظمة السالمة واخلدمات املساندة األخرى يف املباين 

حيث أصبحت متطلبات املستخدمني عامالً أساسياً يف خدمات املباين مما يؤثر على النواحي .  راً مهماً يف تسويق املنشأة عنص
  .االقتصادية سواء يف تشغيل هذه املباين أو مردودها املادي 

  
بيئة دول اخلليج العريب، بل أصبحت  فأنظمة التكييف يف املباين على سبيل املثال مل تعد من الكماليات يف بيئة مناخية قاسية مثل

كما أن اإلهتمام العاملي املتزايد مبوضوع البيئة وجـودة اهلـواء الـذي    . ضرورة ملحة يصعب استخدام املبىن وتشغيله بدوا
 هذا باإلضافة إىل أمور السـالمة وخاصـة مـع   . يستنشقه الناس وتأثريه على صحتهم ال يستثين جودة البيئة الداخلية للمباين

كما أن تقنيات احلاسب اآليل املعاصرة وأنظمة الـتحكم اإللكتـروين تتطلـب    . اإلرتفاعات العالية لكثري من مبانينا املعاصرة
باإلضافة إىل ذلك فإن موضوع الصيانة حيتـاج إىل  . إعتبارها عند تصميم املباين واإلستفادة منها أيضا يف تصميمها وتشغيلها

 احلفاظ على املبىن مهيأ للدور الذي أنشىء من أجله وخاصة أن الكثري من املبـاين يف اململكـة   إهتمام أيضا ملا هلا من دور يف
  .أنشئت يف فترة زمنية متقاربة وحباجة إىل إعادة تأهيل أو صيانة دقيقة

  
نتشار هذا اال يف كل من فقد بدأ ا.  ويعترب جمال إدارة املنشآت واحداً من أكثر ااالت العلمية تطوراً يف عامل البناء املعاصر 

وقد ساهم يف تطور هذا اال .  الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا واليابان كمجال إداري جديد هام يف اخلدمات التجارية 
ألداء عدد من العوامل من أمهها التغريات اجلديدة يف تعقيدات تقنيات املباين واحلاجة االقتصادية للتقليل من التكاليف وحتسني ا

وقد أوردت كثري من . واملنافسة باإلضافة إىل متطلبات وتوقعات مستخدمي املباين املتزايدة إلجياد منشآت ذات جودة عالية 
املؤسسات حول العامل باقتصادياته املختلفة بان التكاليف االقتصادية املتزايدة املترتبة على استخدام املباين وتزويدها باخلدمات 

  .اطاا التجارية وحتسني البيئة احمليطة للناس متثل عوامل أساسية يف حتديد رحبيتها وجناحهاالالزمة لدعم نش
  



ومتثل إدارة املنشآت، العملية اليت من خالهلا تضمن أي مؤسسة جتارية بأن مبانيها واملرافق املساندة هلا مبا فيها من أنظمة تستمر 
وتركز إدارة املنشآت على دعـم الـدور   . االستراتيجية يف عامل املتغريات يف دعم النشاط األساسي للمؤسسة وحتقيق أهدافها

  .األساسي للناس املستفيدين من خدماا 
  

كل هذه املتطلبات التقنية والتنموية حتتاج إىل متخصصني متواكبني مع هذا التطور الكبري يف تقنيات وأنظمة املباين واحتياجات 
ندسة املعمارية جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن لتحقيقه من خالل مناهجه الدراسية وهذا ما يتطلع قسم اهل. مستخدميها

ويتمثل ذلك يف تطوير الكثري من مواد القسم السابقة وإدخال التقنيات اجلديدة مبا فيها . اجلامعية والعليا وتطويرها املستمر
ة مثل تصميم أنظمة التكييف والتوسع أكثر يف تدريس تطبيقات احلاسب اآليل ضمن مناهجها إضافة إىل إدخال مواد جديد

كما مل يهمل القسم اإلستفادة من التجربة الناجحة لألقسام األخرى . أنظمة اإلضاءة والصوتيات يف املباين وإدارة الصيانة
اة العملية قبل خترجهم باجلامعة حيال تطبيق الربنامج التعاوين مما يساعد الطالب الذين خيتارون هذا املنهج للتعرف على احلي

كما يساعد على توطيد العالقة بني القسم واملؤسسات والشركات العاملة يف صناعة البناء والتشييد مما يربط النظرية بالواقع 
كما يركز برنامج الدراسات العليا يف القسم على التعمق يف دراسة أنظمة التحكم البيئي . دعما ملسرية التنمية العمرانية للوطن

لمباين وإدارة الصيانة والتشغيل بينما يعمل القسم على تطوير جمال إدارة املنشآت كمجال علمي حيوي يكتسب اهتماما ل
  .  عامليا متناميا وذلك من خالل برنامج  الدراسات العليا املطور للقسم واملتوقع االنتهاء منه يف املستقبل القريب مبشيئة اهللا تعاىل

  
يف مجيع تقنيات البناء وهندسة أنظمة املباين تعطي خريج اهلندسة املعمارية من جامعة امللك فهد للبترول  وتعطي اخللفية العلمية

واملعادن جماالً واسعاً للعمل بعد التخرج ، وذلك كمهندس إنشائي ، أو مهندس تكييف وأنظمة املباين امليكانيكية ، أو مصمم 
مصمم صوتيات معمارية ، أو كمهندس اشراف ، أو مدير مشروع تشييد أو صيانة للنظم الكهربائية واإلضاءة يف املباين ، أو 

وتشغيل املباين ، إضافة إىل خلفيته اجليدة يف جمال التصميم املعماري وكذلك إملامه بتطبيقات احلاسب اآليل املتعددة يف كـل  
عن خرجيي أقسام العمـارة أو األقسـام اهلندسـية     كل هذه اخللفية املتكاملة متيز املهندس املعماري. ااالت السابق ذكرها 

  .األخرى ذات العالقة بتصميم وتشييد املباين 
  

وال تكاد ختلو مؤسسة حكومية أو خاصة من حاجتها إىل تصميم وتشغيل املباين اليت تستخدمها أو املشاريع اليت تنفـذها أو  
ارية تكاد تكون متاحة يف كل هذه اجلهات املتعددة مع اختالف تشرف عليها وبالتايل فإن جماالت العمل خلرجيي اهلندسة املعم

كما أن هناك فرص جيدة ملواصلة خرجيي اهلندسة املعمارية للدراسات العليا يف جمـاالت علـوم   .  حجم مشاريعها وأمهيتها 
سة املعمارية ليساهم بكفاءة كل هذا يؤهل خريج اهلند. وتقنيات البناء املتعددة واليت تتطور يوماً بعد يوم على مستوى عاملي 

  .يف تطور نوعي للتنمية العمرانية يف اململكة

  
برنامج الدراسات اجلامعية

وحدة دراسية تستغرق دراسـتها أربـع   )  ١٣٢( يتكون برنامج اهلندسة املعمارية يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن من 
ة التحضريية األوىل واليت يهيأ فيها الطالب للدراسة اجلامعية وخاصةً سنوات كل سنة تتكون من فصلني دراسيني إضافة إىل السن

وكمثيالته من برامج اهلندسة جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن جيب على الطالب أن جيتاز املواد . فيما يتعلق باللغة اإلجنليزية 
ضافة إىل املواد اإلسالمية والعربية واملواد العامة األخرى األساسية يف الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم اهلندسية األخرى إ



هذا كله إضافة إىل مواد التخصص يف اهلندسة املعمارية كما هو موضح يف متطلبات البكـالوريوس للهندسـة املعماريـة    . 
  ).٢(و )  ١( باجلدولني رقم 

  
ل عام متت خالهلا مقارنته بالربامج املماثلة يف عـدد مـن   والربنامج احلايل هو مثرة دراسة مستفيضة ملنهج اهلندسة املعمارية قب

اجلامعات األمريكية إضافة إىل االستفادة من مالحظات ومقترحات هيئة حتكيم الربامج اهلندسية األمريكية واليت زارت القسم 
اململكـة احلاليـة    كما متت االستفادة من آراء طالب وأساتذة القسم باإلضافة إىل النظـر الحتياجـات  . قبل عدة سنوات 

ويف ضوء كل هذه املعايري متت مراجعة منهج اهلندسة املعمارية وأضيفت إليه العديد مـن  . واملستقبلية يف جمال البناء والتشييد
التعديالت ليظهر بثوبه احلايل متواكبا مع تطورات تقنيات البناء والتشييد احلديثة واملستقبلية ومع احتياجات التنمية العمرانيـة  

 .لمملكةل
  
  

:ومن أهم مرتكزات الربنامج احلايل ما يلي 
اإلفادة من معايري هيئة حتكيم الربامج اهلندسة األمريكية مبا لديها من خربات يف هذا اال باإلضافة إىل اإلفادة مـن   

  جتارب العديد من اجلامعات املعروفة وخربات وجتارب القسم واجلامعة يف األعوام السابقة
تياجات اململكة يف قطاع البناء والتشييد ومواكبة تلك االحتياجات مثل جمال التشغيل والصـيانة وذلـك   النظر يف اح 

  بعرض مواد دراسية تعاجل مثل هذه االحتياجات
  التركيز على تطبيقات احلاسب اآليل يف مراحل عملية تصميم املباين وهندسة النظم املتعلقة ا 
ىن اليت تعكس األداء املتميز لوظيفته واليت ينفرد ا التخصص مثل أنظمة الـتحكم  التركيز على اجلوانب اهلندسية للمب 

  البيئي وجودة البيئة الداخلية للمباين
تقدمي خيار تطبيقي يف اهلندسة املعمارية من خالل برنامج العمل التعاوين والذي يتيح للطالب قضاء فترة سبعة أشهر  

  ة  قبل خترجه أسوة خبربة برامج اهلندسة األخرى الناجحة باجلامعةيف إحدى الشركات لتأصيل خرباته العلمي
  

ويف ضوء هذه األسس يقوم الطالب بإعداد مشروع للتخرج وهو عبارة عن دراسة جلميع األنظمة اهلندسية ملبىن متكامل مـع  
لمية يف هذا الفرع الذي اختاره إجراء احلسابات اهلندسية الالزمة إلحدى هذه األنظمة حسب اختيار الطالب لتعميق خرباته الع

ولزيادة تعميق خلفيـة  . كتخصصه الدقيق مع مراعاة تكامل مجيع هذه األنظمة حنو أداء أمثل لوظيفة املبىن اليت صمم من أجلها
النظم اإلنشائية للمباين، نظم التحكم البيئـي للمبـاين   : الطالب يف إحدى جماالت التخصص الرئيسية والذي خيتاره من ضمن 

إدارة التشييد والصيانة للمباين، مع ممارسة واسعة لتطبيقات احلاسب اآليل يف كل هذه ااالت، فإن هذا القسم يعرض عـدد  و
  :من املواد االختيارية أمام الطالب ليجتاز اثنتني منها على األقل يف سنته النهائية قبل خترجه كما يلي 

  
  املواد االختيارية  اال

  ختطيط وتصميم النظم اإلنشائية  للمبايناألنظمة اإلنشائية 
  ) ٢( اخلرسانة املسلحة   
  تصميم املباين الفوالذية  

  
  الطاقة الشمسية يف املباين  أنظمة التحكم البيئي للمباين

  حتليل الطاقة يف املباين  



  أنظمة اإلضاءة الكهربائية  
  حتليل وتصميم اإلضاءة الطبيعية  
  أنظمة الصوتيات  
  اء داخل املباينالتحكم يف الضوض  

  
  النمذجة  الرياضية يف التشييد والصيانة   إدارة التشييد والصيانة للمباين

  مقدمة يف إدارة الصيانة يف املباين  
  

  تصميم املباين مبساندة احلاسب اآليل  التصميم مبساندة احلاسب اآليل
  أنظمة املعلومات يف املباين  

  

برنامج الدراسات اجلامعية التطبيقي
بتجربة جامعة امللك فهد للبترول واملعادن الناجحة بأقسامها اهلندسية املختلفة فإن الثوب اجلديد ملنهج اهلندسة املعمارية  تأسياً

حيتوي على برناجماً تطبيقياً ملرحلة البكالوريوس ، وهذا الربنامج يشتمل على مجيع املتطلبات األساسية للربنامج األصلي إال أن 
قبل فصل دراسي من خترجه يف برنامج تدرييب بإحدى الشـركات  ) سبعة أشهر ( فصالً دراسياً كامالً الطالب يقضي صيفاً و

ويف اية هذه الفترة التدريبية يقدم الطالب تقريرا مفصال عن إجنازاته خالل فترة التدريب مـدعما  . ذات العالقة بالتخصص 
من مهام حيث يتم تقييمه من قبل جلنة من أعضاء هيئة التـدريس يف   بالتصاميم واحلسابات اهلندسية الالزمة لتوثيق ما قام به

  . القسم 
  

وجتربة األقسام األخرى باجلامعة تؤكد بأن هذا الربنامج سيساعد الطالب الذين خيتارونه للتعرف على احلياة العمليـة قبـل   
 جمال البناء والتشييد مما يربط النظريـة  خترجهم كما يساعد على توطيد العالقة بني القسم واملؤسسات والشركات العاملة يف

يوضحان متطلبـات برنـامج اهلندسـة    ) ٤(و ) ٣(واجلدوالن رقم . بالواقع فيساعد على تنمية مسرية البناء يف هذا الوطن 
  .وحدة دراسية منها تسع ساعات حتتسب لربنامج العمل التعاوين)  ١٣٢( املعمارية التطبيقي  واملكون من 

  سات العليابرنامج الدرا

م ومينح ماجسـتري العلـوم يف   ١٩٨٩بدأ قسم اهلندسة املعمارية جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن برنامج املاجستري يف عام 
وحدة عبارة عن مواد دراسية جيب اجتيازها إضافة ) ٢٤(وحدة دراسية منها ) ٣٠(اهلندسة املعمارية ، ويتكون هذا الربنامج 

لرسالة املاجستري يقدم خالهلا الطالب حبثاً يتعلق بتقنية البناء يف أحد اـالني الرئيسـيني ملرحلـة     وحدات خمصصة) ٦(إىل 
  :املاجستري ومها 

  
  ) الطاقة وأنظمة التكييف ، الضوئيات والنظم الكهربائية ، الصوتيات املعمارية( نظم التحكم البيئي للمباين  -
  هندسة وإدارة صيانة املباين -

  .العديد من املواد يف التصميم مبساندة احلاسب اآليل يف كل جماالت الدراسة بالقسمباإلضافة إىل 
  

ويقبل القسم الطلبات لربنامج املاجستري للطالب املؤهلني واحلاصلني على درجة البكـالوريوس يف اهلندسـة املعماريـة أو يف    
امللتحقني من األقسام األخرى قد يتطلب منـهم   ولكن الطالب. التخصصات اهلندسية األخرى ذات العالقة وخرجيي العمارة 



وهناك أيضاً متطلبات لكل مـن الــ    .  اجتياز بعض املواد األساسية لتعزيز مسريم الدراسية يف ختصص اهلندسة املعمارية 
GRE  وامتحان اللغة اإلجنليزيةTOEFL  أمـا  .  األخرى كما تتطلبها عمادة الدراسات العليا باجلامعة أسوة بالربامج اهلندسية

من حيث اإلمكانات البحثية فإن اخلدمات املتميزة سواًء املعملية أو يف جمال احلاسبات اآللية للجامعة تدعم تلك املوجـودة يف  
كلية تصاميم البيئة واليت ختدم قسم اهلندسة املعمارية حنو يئة جو علمي وحبثي يساعد طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئـة  

ويتعاون قسم اهلندسة املعمارية مع األقسام األخرى باجلامعـة مثـل قسـم    .  لى إجناز حبوثهم بكل يسر وسهولة التدريس ع
العمارة واهلندسة امليكانيكية واهلندسة املدنية وهندسة وإدارة التشييد يف تبادل اخلربات وأخذ بعض املواد الدراسية اليت حيتـاج  

.  البحثية األخرى املتوفرة ذه األقسام تشجيعاً للتبادل العلمي بني األقسام املختلفـة   إضافة إىل اخلدمات. إليها طالب القسم 
كل هذه اإلمكانات تساعد على تأهيل خرجيني متميزين يف جمال اهلندسة املعمارية حنو مهنة مستقبلية تواجه حتديات العصـر  

  .وتعقيدات املباين اهلندسية املتزايدة 
  

  ] : ٢[ عمارية لطالب الدراسات العليا العديد من املواد كما يلي ويعرض قسم اهلندسة امل
  تطبيقات احلاسب اآليل يف تصميم املباين  -      مفاهيم احلاسب اآليل يف اهلندسة املعمارية  -
  النمذجة املتقدمة يف التشييد والصيانة  -    أنظمة الرسم باحلاسب اآليل يف اهلندسة املعمارية  -
  الترميم وإعادة االستخدام للمباين  -          اينإدارة الصيانة للمب  -
  .صيانة أنظمة املباين   -         صيانة االيارات يف املباين  -
  تصميم أنظمة اإلضاءة  -          تصميم أنظمة التكييف  -
  أنظمة السالمة يف املباين  -          الصوتيات املعمارية  -
  لبيئي يف املباينحتليل االرتياح ا  -        التصميم املتكامل ألنظمة املباين  -
  جودة اهلواء داخل املباين  -       احلفاظ على الطاقة يف تصميم املباين  -
  )حرة ( مواد متخصصة يف اهلندسة املعمارية   -          أنظمة البناء والتشييد  -
  رسالة املاجستري -

  
ومـن ضـمن   . املباين العصرية ويعكف القسم حاليا على تطوير برنامج الدراسات العليا ليتواكب مع متطلبات تقنيات وإدارة

هذا التخصص الـذي  . التطورات اجلديدة إدراج ختصص إدارة املنشآت يف هذه املرحلة من خالل برنامج املاجستري يف القسم
وقد انتهت اللجنـة  . يتطور على مستوى العامل بسرعة وحتتاج منشآت اململكة إىل متخصصني مؤهلني فيه يف املرحلة القادمة

والربنامج اجلديد يف طريق مراجعته مـن قبـل بعـض    . ير وحتديث برنامج الدراسات العليا بالقسم من مهامهااملكلفة بتطو
اجلامعات األمريكية واليت تعرض برامج مماثلة باإلضافة إىل بعض اجلهات واملؤسسات املعنية بصناعة البناء يف اململكة لإلستئناس 

  .دم حاجة التنمية العمرانية يف اململكةبآرائهم ومقترحام للخروج بربناج متكامل خي
  

  اخلامتــة
كل  –لقد دعا التطور يف صناعة البناء وتقنياا احلديثة إضافة إىل متطلبات اجلودة يف تصميم وتشييد وتشغيل املنشآت املعاصرة 

. صادية معينة يف عامل املـتغريات دعا إىل احلاجة إىل متخصصني يف أنظمة املباين ألداء وظائفها املتوقعة ضمن حمددات اقت –ذلك 
إحدى االستجابات ملواجهة احتياجات تقنيـة املبـاين   ) Architectural Engineering(ويعترب تطور ختصص اهلندسة املعمارية 

وذلك بتركيز مناهجه على اجلوانب التقنية واهلندسـية  ) Architecture (و خيتلف هذا التخصص عن ختصص العمارة . احلديثة
وتنفرد جامعة امللك فهد للبترول واملعادن بعرض ختصص اهلندسة املعمارية املعين على مستوى جامعات . املباىن املختلفة ألنظمة
  . اململكة



وقد مت من خالل هذا البحث شرح مفهوم ختصص اهلندسة املعمارية وعرض لرباجمه الدراسية كما تقدمها جامعة امللك فهـد  
لتطوير املستمرين ملناهج القسم ملواكبة احتياجات اململكة واالستفادة من التطـور املسـتمر يف   للبترول واملعادن والتحديث وا

ولعل اجلانب التطبيقي الذي تتميز به مناهج القسم يساهم على تأهيل طالب اهلندسة املعماريـة خلـوض   . تقنيات وعلوم البناء
لذلك فإننـا  . خوض غمار احلياة العملية بأقل تدريب ممكنتطبيقات على مشاريع حقيقية قبل خترجه وجيعله أكثر قدرة على 

نعتقد بأمهية هذا التخصص وضرورة التوسع يف إنشائه يف جامعات اململكة للمسامهة يف تطوير نوعي لقطاع العمران والذي يعد 
  .من أهم وأكرب القطاعات االقتصادية يف اململكة وخاصة يف مراحل التنمية العمرانية القادمة

  

  وعرفانشكر 
يتقدم الباحث خبالص الشكر والعرفان لكل من ساهم يف تطوير وحتديث منهج اهلندسة املعمارية مبراحله املختلفة ، وخباصـة  
املناهج احلالية ، كما يشكر جامعة امللك فهد للبترول واملعادن على دعمها املتواصل لتطوير مناهجها الدراسية ودعمها للبحث 

 .ملتعددة اليت سهلت نشر هذا البحث والتطوير بإمكانياا ا
  

  
  املراجع

  .مطابع اجلامعة  -دليل الدراسات اجلامعية  -  ١٩٩٩-١٩٩٧ –جامعة امللك فهد للبترول واملعادن   - ١
  .مطابع اجلامعة  -دليل الدراسات العليا  - ١٩٩٧ -١٩٩٦ –جامعة امللك فهد للبترول واملعادن   - ٢
  .الواليات املتحدة األمريكية  -معايري تقييم الربامج اهلندسية  - ١٩٩٦ -األمريكية  هيئة حتكيم برامج اهلندسة  - ٣
  .تقرير جلنة تطوير مناهج اهلندسة املعمارية - ١٩٩٨ -جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  -قسم اهلندسة املعمارية   - ٤



  ) ١( جدول رقم 
  ] ١ [متطلبات درجة البكالوريوس يف اهلندسة املعمارية 

  :متطلبات عامة : أوالً 
    الوحدات دراسية           رمز املادة  أسم املادة

  ٩      ٤٠٠،  ٣٠٠،  ٢٠٠، عريب  ٢١٤إجنليزي         مهارات االتصال
  ٦          ١٠٢،  ١٠١إجنليزي         اللغة اإلجنليزية

  ١            ١٠٠هـ معمارية       مقدمة يف اهلندسة املعمارية
  ٢            ١١٠عمارة         تاريخ العمارة 

  ٨        XX٤،  ٣٣٣،  ٢٢٢،  ١١١إسالمية         دراسات إسالمية
  ١٤      ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٠٢،  ١٠١رياضيات           رياضيات

  ١٢        ١٠١، كيمياء  ١٠٢،  ١٠١فيزياء        علوم طبيعية
    ٢          ١٠٢،  ١٠١رياضة         رياضة بدنية
                        ٥٤   

  :متطلبات أساسية : ثانياً 
  ٩        ٣٠٣،  ٢١٢،  ٢١١هـ معمارية         مواد ونظم البناء

  ٦        ٢٢١، هـ معمارية  ١٠١حاسب         حاسب آيل
  ٦          ٤٣١،  ٤١٣هـ معمارية          إدارة تشييد

  ١٢  ٢٠٨، هـ كهربائية  ٣٤٢،  ٣٢٥،  ٣٢٢،  ٣٢٠هـ معمارية       أنظمة التحكم البيئي للمباين
  ١٣    ٢٠٣ة ، هـ ميكانيكي ٣٥٣،  ٢٦٠،  ٢٣٠هـ مدنية         هندسة عامة

  ٨        ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٠١هـ معمارية       رسم وتصميم معماري
  ٣            ٤٠٠هـ معمارية         مشروع خترج
  ١٢      ٣١٥،  ٣٠٥،  ٢٠٣،  ٢٠١هـ مدنية         هندسة إنشاءات

                        ٦٩  
  )يارية حرةخيتار الطالب ست ساعات من مواد التخصص التالية إضافة إىل مادة إخت: ( مواد اختيارية : ثالثاً 

  ٦          ٤٤٤،  ٤٤٣هـ معمارية     تصميم املباين مبساندة احلاسب
  ٦          ٤٤٨،  ٤٤٧هـ معمارية       إدارة التشييد والصيانة

  ٦  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٥٢،  ٤٥٠،  ٤٤٢،  ٤٤٠هـ معمارية       أنظمة التحكم البيئي للمباين
  ٦    ٤١٨،  ٤١٥، هـ مدنية  ٤٤٦،  ٤٤٥هـ معمارية       هندسة إنشاءات املباين

  ٣            ٤٩٠هـ معمارية     مواد خاصة يف اهلندسة املعمارية
  ٣            ----------        مادة اختيارية حرة

                        ٩  
  )جيب إجتيازه بدون احتساب وحدات دراسية : ( تدريب صيفي : ثالثاً 

  ٠            ٣٩٩هـ معمارية         تدريب صيفي
  

  ١٣٢                جمموع الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج



  
  ) ٢( جدول رقم  

  ] ٤[ اخلطة الدراسية ملنهج الدراسات اجلامعية بقسم اهلندسة املعمارية 
  الفصل الثاين         منهج اهلندسة املعمارية         الفصل األول  

  

  ساعة  معمل  حماضرة    املادة  الرقم  اال  ساعة  معمل  حماضرة   املادة  الرقم  اال

   يةالتحضري -السنة األوىل 
  ٨  ٥  ١٥  )٢(  اإلجنليزية  ٠٠٢  إجنليزي  ٨  ٥  ١٥  )١(  اإلجنليزية  ٠٠١  إجنليزي
  ٤  ١  ٣  )٢(  الرياضيات  ٠٠٢  رياضيات  ٤  ١  ٣  )١(  الرياضيات  ٠٠١  رياضيات

  ١  ٢  ٠  )٢(  الورش  ٠٠٢  هـ ميكانيكية  ١  ٢  ٠  )١(  الورش  ٠٠١  هـ ميكانيكية
  ١  ٢  ٠  )٢(  التربية البدنية  ٠٠٢  تربية بدنية  ١  ٢  ٠  )١(  التربية البدنية  ٠٠١  تربية بدنية

        ١٤  ١٠  ١٨            ١٤  ١٠  ١٨  
  السنة الثانية

  ٣  ٣  ٢    برجمة احلاسب اآليل  ١٠١   حاسب آيل  ١  ٠  ١    مقدمة يف هـ معمارية  ١٠٠  هـ معمارية
  ٤  ٠  ٤  )٢(  التفاضل والتكامل  ١٠٢  رياضيات    ٤  ٠  ٤  )١(  التفاضل والتكامل  ١٠١  رياضيات
  ٤  ٣  ٣  )٢(  الفيزياء  ١٠٢  فيزياء    ٤  ٣  ٣  )١(  عامة الفيزياء ال  ١٠١   فيزياء
  ٢  ٠  ٢    العقيدة اإلسالمية  ١١١  دراسات إسالمية  ٤  ٤  ٣  )١(  الكيمياء العامة   ١٠١   كيمياء
  ٣  ٠  ٣  )٢(  اإلنشاء اإلجنليزي  ١٠٢  إجنليزية  ٣  ٠  ٣  )١(  اإلنشاء اإلجنليزي  ١٠١  إجنليزي

  ١  ٢  ٠  )٢(  التربية البدنية  ١٠٢  بية بدنيةتر  ١  ٢  ٠  )١(  التربية البدنية  ١٠١  تربية بدنية
        ١٧  ٨  ١٤            ١٧  ٩  ١٤  

  السنة الثالثة
  ٣  ٩  ٠  )١(  التصميم املعماري  ٢٠١  هـ معمارية  ٢  ٦  ٠    الرسم املعماري   ١٠١  هـ معمارية
  ٣  ٠  ٣    نظم التشييد  ٢١٢  هـ معمارية  ٣  ٣  ٢    مواد البناء  ٢١١  هـ معمارية

    ٣  ٣  ٢  احلاسب يف تصميم املباين  ٢٢١  هـ معمارية   ٢  ٠  ٢    تاريخ العمارة  ١١٠  عمارة
  ٣  ٠  ٣  )١(  امليكانيكا اإلنشائية  ٢٠٣  هـ مدنية  ٣  ٠  ٣    علم السكون  ٢٠١  هـ مدنية

  ٣  ٣  ٢    ميكانيكا املوائع  ٢٣٠  هـ مدنية    ٣  ٠  ٣    الديناميكا احلرارية  ٢٠٣  هـ ميكانيكية
  ٣  ٠  ٣    املعادالت التفاضلية  ٠٢٢  رياضيات  ٣  ٠  ٣  )٣(  التفاضل والتكامل  ٢٠١  رياضيات

    ٢  ٠  ٢    املقالة واألداء  ٢٠٠  دراسات عربية
        ١٨  ١٢  ١٤            ١٨  ٩  ١٥  

  السنة الرابعة
  ٣  ٩  ٠    الرسومات التنفيذية  ٣٠٣  هـ معمارية   ٣  ٩  ٠  )٢(  التصميم املعماري  ٣٠١  هـ معمارية
  ٢  ٠  ٢    مبادئ التكييف  ٣٤٢  هـ معمارية  ٣  ٣  ٢  النظم امليكانيكية للمباين  ٣٢٢  هـ معمارية
  ٢  ٣  ١    الضوئيات يف املباين  ٣٢٥  هـ معمارية  ٣  ٣  ٢    املساحة  ٢٦٠  هـ مدنية
  ٣  ٣  ٢  )١(  اخلرسانة املسلحة  ٣١٥   هـ مدنية  ٣  ٠  ٣  )١(  التحليل اإلنشائي  ٣٠٥  هـ مدنية
  ٣  ٣  ٢    النظم الكهربائية  ٢٠٨  هـ كهربائية  ٣  ٠  ٣    كتابة التقارير العلمية  ٢١٤  إجنليزية

    ٢  ٠  ٢    املصطلحات العلمية   ٣٠٠  دراسات عربية  ٢  ٠  ٢    القرآن والسنة   ٢٢٢  دراسات إسالمية
        ١٥  ١٨  ٩            ١٧  ١٥  ١٢  

  الفصل الصيفي
  ٠  ٠  ٠  برنامج التدريب الصيفي  ٣٩٩  هـ معمارية              

  السنة اخلامسة
  ٣  ٠  ٣    ييدإدارة التش  ٤١٣  هـ معمارية   ٢  ٣  ١    الصوتيات املعمارية  ٣٢٠  هـ معمارية
  ٣  ٠  ٣    اقتصاديات املباين   ٤٣١  هـ معمارية   ٤  ١٢  ٠    مشروع التخرج  ٤٠٠  هـ معمارية
  ٣  ٠  ٣  )٢(  اختيارية  ---  هـ معمارية   ٣  ٠  ٣  )١(  اختيارية  ---  هـ معمارية

  ٤  ٣  ٤    هندسة التربة  ٣٥٣  هـ مدنية  ٢  ٠  ٢    النظام األسالمي  ٣٣٣  دراسات إسالمية
  ٢  ٠  ٢    اختيارية  ---  دراسات عربية  ٢  ٠  ٢    العلمية اللغة   ٤٠٠  دراسات عربية

        ١٥  ٣  ١٤            ١٥  ١٢  ١١  
)وحدة دراسية   ١٣٢( جمموع الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج 



  
  ) ٣( جدول رقم 

  ] ١) [ التطبيقية(متطلبات درجة البكالوريوس يف اهلندسة املعمارية 
  :متطلبات عامة : أوالً 

    الوحدات دراسية           ادةرمز امل  أسم املادة
  ٩      ٤٠٠،  ٣٠٠،  ٢٠٠، عريب  ٢١٤إجنليزي         مهارات االتصال
  ٦          ١٠٢،  ١٠١إجنليزي         اللغة اإلجنليزية

  ١            ١٠٠هـ معمارية       مقدمة يف اهلندسة املعمارية
  ٢            ١١٠عمارة         تاريخ العمارة 

  ٨        XX٤،  ٣٣٣،  ٢٢٢،  ١١١إسالمية         دراسات إسالمية
  ١٤      ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٠٢،  ١٠١رياضيات           رياضيات

  ١٢        ١٠١، كيمياء  ١٠٢،  ١٠١فيزياء        علوم طبيعية
    ٢          ١٠٢،  ١٠١رياضة         رياضة بدنية
                        ٥٤   

  :متطلبات أساسية : ثانياً 
  ٩        ٣٠٣،  ٢١٢،  ٢١١هـ معمارية         مواد ونظم البناء

  ٦        ٢٢١، هـ معمارية  ١٠١حاسب         حاسب آيل
  ٦          ٤٣١،  ٤١٣هـ معمارية          إدارة تشييد

  ١٢  ٢٠٨، هـ كهربائية  ٣٤٢،  ٣٢٥،  ٣٢٢،  ٣٢٠هـ معمارية       أنظمة التحكم البيئي للمباين
  ١٣    ٢٠٣، هـ ميكانيكية  ٣٥٣،  ٢٦٠،  ٢٣٠هـ مدنية         هندسة عامة

  ٨        ٢٠٢،  ٢٠١ ، ١٠١هـ معمارية       رسم وتصميم معماري
  ١٢      ٣١٥،  ٣٠٥،  ٢٠٣،  ٢٠١هـ مدنية         هندسة إنشاءات

                        ٦٦  
  : مواد اختيارية : ثالثاً 

  ٣            ----------        مادة اختيارية حرة
                        ٣  

  )أسبوع للتدريب العملي يف جمال التخصص ٢٨جيب قضاء : ( برنامج العمل التعاوين : ثالثاً 
  ٩          ٣٥١، ٣٥٠هـ معمارية       عمل التعاوينبرنامج ال

  
  ١٣٢                جمموع الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج



  ) ٤( جدول رقم  
  ] ٤[ بقسم اهلندسة املعمارية ) التطبيقي(اخلطة الدراسية ملنهج الدراسات اجلامعية 

  الفصل الثاين         منهج اهلندسة املعمارية         الفصل األول  
  

  ساعة  معمل  حماضرة  املادة  الرقم  اال  ساعة  معمل  حماضرة   املادة  لرقما  اال

   التحضريية -السنة األوىل 
  ٨  ٥  ١٥  )٢(  اإلجنليزية  ٠٠٢  إجنليزي  ٨  ٥  ١٥  )١(  اإلجنليزية  ٠٠١  إجنليزي
  ٤  ١  ٣  )٢(  الرياضيات  ٠٠٢  رياضيات  ٤  ١  ٣  )١(  الرياضيات  ٠٠١  رياضيات

  ١  ٢  ٠  )٢(  الورش  ٠٠٢  هـ ميكانيكية  ١  ٢  ٠  )١(  الورش  ٠٠١  هـ ميكانيكية
  ١  ٢  ٠  )٢(  التربية البدنية  ٠٠٢  تربية بدنية    ١  ٢  ٠  )١(  التربية البدنية  ٠٠١  تربية بدنية

        ١٤  ١٠  ١٨            ١٤  ١٠  ١٨  
  السنة الثانية

  ٣  ٣  ٢    برجمة احلاسب اآليل  ١٠١   حاسب آيل  ١  ٠  ١    مقدمة يف هـ معمارية  ١٠٠  هـ معمارية
  ٤  ٠  ٤  )٢(  التفاضل والتكامل  ١٠٢  رياضيات    ٤  ٠  ٤  )١(  التفاضل والتكامل  ١٠١  رياضيات
  ٤  ٣  ٣  )٢(  الفيزياء  ١٠٢  فيزياء    ٤  ٣  ٣  )١(  الفيزياء العامة   ١٠١   فيزياء
  ٢  ٠  ٢    العقيدة اإلسالمية  ١١١  دراسات إسالمية  ٤  ٤  ٣  )١(  الكيمياء العامة   ١٠١   كيمياء
  ٣  ٠  ٣  )٢(  اإلنشاء اإلجنليزي  ١٠٢  إجنليزية  ٣  ٠  ٣  )١(  اإلنشاء اإلجنليزي  ١٠١  إجنليزي

  ١  ٢  ٠  )٢(  التربية البدنية  ١٠٢  تربية بدنية  ١  ٢  ٠  )١(  التربية البدنية  ١٠١  تربية بدنية
        ١٧  ٨  ١٤            ١٧  ٩  ١٤  

  السنة الثالثة
  ٣  ٩  ٠  )١(  التصميم املعماري  ٢٠١  هـ معمارية  ٢  ٦  ٠    الرسم املعماري   ١٠١  هـ معمارية
  ٣  ٠  ٣    نظم التشييد  ٢١٢  هـ معمارية  ٣  ٣  ٢    مواد البناء  ٢١١  اريةهـ معم
    ٣  ٣  ٢  احلاسب يف تصميم املباين  ٢٢١  هـ معمارية   ٢  ٠  ٢    تاريخ العمارة  ١١٠  عمارة

  ٣  ٠  ٣  )١(  امليكانيكا اإلنشائية  ٢٠٣  هـ مدنية  ٣  ٠  ٣    علم السكون  ٢٠١  هـ مدنية
  ٣  ٣  ٢    ميكانيكا املوائع  ٢٣٠  هـ مدنية    ٣  ٠  ٣    الديناميكا احلرارية  ٢٠٣  هـ ميكانيكية

  ٣  ٠  ٣    املعادالت التفاضلية  ٢٠٢  رياضيات  ٣  ٠  ٣  )٣(  التفاضل والتكامل  ٢٠١  رياضيات
    ٢  ٠  ٢    املقالة واألداء  ٢٠٠  دراسات عربية

        ١٨  ١٢  ١٤            ١٨  ٩  ١٥  

  السنة الرابعة
  ٣  ٩  ٠    الرسومات التنفيذية  ٣٠٣  هـ معمارية   ٣  ٩  ٠  )٢(  التصميم املعماري  ٣٠١  هـ معمارية
  ٢  ٠  ٢    مبادئ التكييف  ٣٤٢  هـ معمارية  ٣  ٣  ٢  النظم امليكانيكية للمباين  ٣٢٢  هـ معمارية
  ٢  ٣  ١    الضوئيات يف املباين  ٣٢٥  هـ معمارية  ٢  ٣  ١    الصوتيات املعمارية  ٣٢٠  هـ معمارية
  ٣  ٣  ٢  )١(  انة املسلحةاخلرس  ٣١٥   هـ مدنية  ٣  ٠  ٣  )١(  التحليل اإلنشائي  ٣٠٥  هـ مدنية

  ٣  ٣  ٢    النظم الكهربائية  ٢٠٨  هـ كهربائية  ٣  ٣  ٢    املساحة  ٢٦٠  هـ مدنية٢
    ٢  ٠  ٢    املصطلحات العلمية   ٣٠٠  دراسات عربية  ٣  ٠  ٣    كتابة التقارير العلمية  ٢١٤  إجنليزية

  ٢  ٠  ٢    النظام األسالمي  ٣٣٣  دراسات إسالمية  ٢  ٠  ٢    القرآن والسنة   ٢٢٢  دراسات إسالمية
        ١٧  ١٨  ١١            ١٩  ١٨  ١٢  

  الفصل الصيفي
  ٠  ٠  ٠  بداية برنامج العمل التعاوين  ٣٥٠  هـ معمارية              

  السنة اخلامسة
  ٣  ٠  ٣    إدارة التشييد  ٤١٣  هـ معمارية   ٩  ٠  ٠  برنامج العمل التعاوين  ٣٥١  هـ معمارية

  ٣  ٠  ٣    اقتصاديات املباين   ٤٣١  هـ معمارية               
  ٣  ٠  ٣  )٢(  اختيارية  ---  عماريةهـ م              
  ٤  ٣  ٤    هندسة التربة  ٣٥٣  هـ مدنية              
  ٢  ٠  ٢    اللغة العلمية   ٤٠٠  دراسات عربية              
  ٢  ٠  ٢    اختيارية  ٤--  دراسات عربية    ___________        
        ١٥  ٣  ١٤            ٩  ٠  ٠  

وحدة دراسية  ١٣٢( جمموع الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  دورة حيــاة املنشـــأه  .١الشكل 

  

  التشييد  التصميم اهلندسي  صميم املعماريالت   التخطيط 
 

 الصيانة

 التشغيل

 التغذية املرجعة

 الصوتيات

 إعادة التأهيل  تصميم جديد

 النظم امليكانيكية اإلضاءة والنظم الكهربائية

 النظم اإلنشائية

  توزيع الفراغات النواحي اجلمالية

 التكامل


