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اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_2المهارات اللغويةعرب101_1ريادة االعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

_3(2)رياضيات عامة ريض104_3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

_3فيزياء عامة للعمارةفيز105_2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

_4(1)تصميم معماريعمر250س-/ ريض 3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقة صحه150

_1الرسم الحرعمر254س-/ نجم 8140(2)اللغةاالنجليزيةنجم150

_4مهارات الرسم المعماريعمر255
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_3االحتماالت واالحصاء الهندسياحص324_2التحرير العربيعرب2103المساحة لغير طلبة الهندسةهمس251

س-/ عمر 34260-تصميم معماريعمر4350-2-تصميم معماريعمر260

_2دراسات في التحكم البينيعمر2351الظل والمنظورعمر264

_2اإلنسان والبيئة المبنيةعمر361_2(1)نظريات العمارة عمر3352-1-مهارات الرسم بالحاسوبعمر265

_2اإلسكلنعمر363_2مبادىء التصميم العمرانيعمر2353موادالبناءعمر266

س-/  عمر 3266(1)تشييد مباني عمر366س -/ 3265(2)مهارات الرسم بالحاسوبعمر2355تاريخ العمارةعمر268

س-/عمر 2268تاريخ العمرانعمر368_2انظمة البناء والعمرانعمر2357تحليل وتنسيق المواقععمر269
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اجملموعاجملموع

الرابع

_

14

4(4)تصميم معماري عمر360
س          -/ عمر 254

س-/ عمر 255

اخلامس

_

_

_

_

السادس

المتطلب

متزامن: مسابق:س مستوى: مسساعات: سع معدل:مع 

س      -/ريض104

س       -/عمر265 

س-/عمر 350 

اجملموعاجملموع

الثالثالثاني األول

3: االصدار

رئيسي: نوع احلطة

الطالب:اخلطة تشمل

 عمار وعلوم البناءARCH: التخصص

171: ساعات اخلطة

العمارة وعلوم البناء: اخلطة الدراسية لقسم العمارة والتخطيط: كلية

البكالوريوس:الدرجة 

المتطلب

_

جبارية 
إ

(1
)

_

_

_

س           -/ عمر250

س-/ عمر255
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المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

همد378س-/ عمر 2414التحليل االنشائي للعمارةهمد2265(لطلبة العمارة)تركيبات ميكانيكية همك339
-1-تصميم المنشآت الحرسانيه 

(طلبةالعمارة)
س-/همد2265

س-/ عمر 4410(6)تصميم معماري عمر4420(5)تصميم معماري عمر410

2التصميم الداخليعمر2421تطبيقات اإلنسانيات في العمارةعمر411

س-/ عمر 3424(1)مشروع التخرج عمر2434برمجة المشاريع المعماريةعمر2424(2)نظريات العمارة عمر412

س -/ 2425إدارة المشاريععمر435س-/ عمر 2416العقود والكميات والمواصفاتعمر2425االستاتيكا ومقاومة الموادعمر414

س -/ 3416تصميمات تنفيذيةعمر2426التركيبات الصحيةعمر415

س-/ فيز 3105اإلضاءة والصوتياتعمر3427(2)تشييد مباني عمر416

2تاريخ عمارة المسلمينعمر418
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املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

2ممارسة مهنة العمارةعمر491

5(2)مشروع التخرج عمر495

1تدريب عمليعمر999
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س-/ عمر 268

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

19

س-/ فيز 105

المتطلب

 عمار وعلوم البناءARCH: التخصصالعمارة وعلوم البناء: اخلطة الدراسية لقسم العمارة والتخطيط: كلية

البكالوريوس:الدرجة 3: االصدار

س-/ عمر 366

س-/ عمر 366

س-/ عمر 352

التاسع

س           -/ عمر 355

س-/ عمر 360

س- فيز105

الثامنالسابع

رئيسي: نوع احلطة

الطالب:اخلطة تشمل171: ساعات اخلطة

5(7)تصميم معماري عمر430

س        -/همد265

س        -/همك339

س-/عمر420  س-/ عمر 361

مستوى: مسسابق:س متزامن: مساعات: سعمعدل:مع 

اجملموع

العاشر

س        -/عمر430

س-/ عمر 434

اجملموعاجملموع



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

عمر431-2دراسات في السيرة النبويةسلم100
تطبيقات متقدمة للحاسب في 

التصميم المعماي
س-/ عمر 2412التذوق الفنيعمر451س-/ عمر 2412

س-/ عمر 2416اقتصاديات البناءعمر456س-/ عمر 2421تاريخ العمارة الداخلية واألثاثعمر432-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

س-/ عمر 2351االستدامة والبيئة المبنيةعمر457س-/ عمر 2353مهارات التصميم الحضريعمر433-2األسرة في اإلسالمسلم102

س-/ عمر 2368الحفاظ علي المواقع الحضريةعمر458س-/ عمر 2416طرق التشييد المعاصرة في المبانيعمر436-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

عمر437-2النظام السياسي اإلسالميسلم104
تقويم أداء المباني باستخدام 

الحاسوب
س-/ عمر 2435متقدم- إدارةالمشاريععمر459س-/ عمر 2355

س-/ عمر 2412النقد المعماريعمر461س-/ عمر 2368العمارة التقليديةعمر438-2حقوق اإلنسانسلم105

س-/ عمر 2353المدن من المنظور البيئيعمر463س-/ عمر 2357أنظمة إدارة المشاريععمر439-2الفقه الطبيسلم106

س-/ عمر 2357إدارة المرافقعمر469س-/ عمر 2412اإلنشاء والشكل المعماريعمر441-2أخالقيات المهنهسلم107

س-/ عمر 2421المواد والمنسوجاتعمر472س-/ عمر 2421تصميم األثاث والمعالجات الداخليةعمر442-2قضايا معاصرةسلم108

س-/ عمر 2353المدن من المنظور االجتماعيعمر473س-/ عمر 2353نظريات التصميم الحضريعمر16443

عمر476س-/ عمر 2416النظم اإلنشائية المتقدمة في العمارةعمر446
تصميم المنشآت الخرسانية 

باستخدام الحاسوب
س-/ همد 2378

عمر447
تقنية تكامل أنظمة الطاقة المتجددة 

في المباني
عمر477س-/ عمر 2351

الحفاظ على الطاقة في المباني 

وإدارتها
س-/ عمر 2351

س-/ عمر 2418ترميم معماريعمر478س-/ عمر 2418العمارة االسالميةعمر448

س -/ 2421تقنيات اإلضاءة المطورةعمر482س-/ عمر 2425ادارة عقود تنفيذ المشاريععمر449
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مس

متطلبات القسم: الفئة  

(ساعات6) 1اختيارية : اجملموعة 

رئيسي: نوع احلطة عمار وعلوم البناءARCH: التخصصالعمارة وعلوم البناء: اخلطة الدراسية لقسم العمارة والتخطيط: كلية

الطالب:اخلطة تشمل171: ساعات اخلطةالبكالوريوس:الدرجة 3: االصدار

متزامن: ممعدل:مع سابق:س ساعات: سع

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع


