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 خامس الباب ال

 مواد الئحة الساعات المعتمدة
 

 الھدف 

كلیة الھندسة  معتمدة على مستوى البكالوریوس في  إنشاء منظومة جدیدة للدراسة بنظام الساعات ال .1
 لتكون نموذج لبرامج مستقبلیة مماثلة. حلوان جامعة  – بالمطریة 

 المجاالت الھندسیة التخصصیة لتصبح ھذه البرامج مؤھلة لالعتماد.  تطویر التعلیم الھندسي في  .2
الھ .3 المجاالت  في  التدریس  ھیئة  أعضاء  وخبرات  الجامعة  إمكانیات  التخصصیة  استغالل  ندسیة 

 النظریة والعملیة. المختلفة لتطویر المھنة بتقدیم درجة عالیة من الجودة 
 ة. التعاون مع المؤسسات الصناعیة الحكومیة والخاص .4
 التعاون مع المؤسسات التعلیمیة األجنبیة وتبادل الخبرات. .5

لتتضمن المقررات التي    NARSصممت البرامج بحیث تتوافق مع المعاییر األكادیمیة المرجعیة القومیة  
 تھدف إلى تأھیل وإكساب الطالب ما یلي: 

 المجاالت الھندسیة. المھارات التطبیقیة واألكادیمیة ومھارات استخدام التقنیات الحدیثة في   .أ
 مھارات االتصال الفعال والتفاعل االجتماعي.   .ب 
أ . ج وكذلك  والقانون  والتشریع  المخاطر  وإدارة  واالقتصاد  اإلدارة  علوم  خالقیات  معرفة 

 المھنة. 

 تنفیذ برامج الساعات المعتمدة 

من جامعة حلوان،    ةفى ضوء الالئحة اإلداریة والمالیة للبرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة الصادر
على ان یتم إعتماد جمیع القرارات  إدارة البرامج الجدیدة بالكلیة بتسییر برامج الساعات المعتمدة   تقوم لجنة

وتشتمل الكلیة البرامج  موافقة مجلس الكلیة،  ة العلیا إلدارة البرامج الجدیدة بالجامعة بعد  من خالل اللجن
 :بنظام الساعات المعتمدة التالیة 

 Energy Engineering Program   ج ھندسة الطاقة برنام  .1
 Structural Engineering Program   برنامج الھندسة اإلنشائیة  .2
 Architecture by Digital Technology رقمیةبرنامج العمارة بالتكنولوجیا ال .3
 Automotive Mechatronics Engineering برنامج ھندسة المیكاترونیات بالسیارات  .4
       إدارة المشروعات والتشیید برنامج  .5

    Project Management & Construction Program (PMC) 

 شروط القبول والتحویل  

 ما یلي: یشترط فیمن یتقدم لاللتحاق بالكلیة 

 توزیعھم ما یعادلھا، ممن تم أن یكون حاصالً على شھادة إتمام الثانویة العامة شعبة ریاضیات أو .1
 . التنسیق على الكلیة أو الكلیات الحكومیة المناظرة  مكتب  طریق عن
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من  یتولى مجلس الكلیة تحدید شروط القبول أو التحویل لبرامج التعلیم بنظام الساعات المعتمدة   .2
 . وتعتمد من مجلس الجامعة  طبقا للضوابط التي یضعھا المجلس األعلى للجامعات رى كلیات أخ

الدراسیة من الكلیة أو من الكلیات المناظرة والذین یرغبون  الطالب المحولون من نظام الفصول   .3
یكونوا من الطالب   في المعتمدة یجب أن  الساعات  التعلیم بنظام  بالدراسة في برامج  االلتحاق 

 إلى الفرق األعلى على أن یتم عمل مقاصة للمقررات التي سبق إنھائھا بنجاح. المنقولین 

  في أحد البرامج المماثلة خارج كلیة الھندسة  أو أكثرعلى الطالب الذین سبق أن أمضوا سنة   .4
ویرغبون في االلتحاق بأحد البرامج أن یقدموا بیان حالة من الكلیة    جامعة حلوان  -بالمطریة  

،  التي حصلوا علیھا وعدد الساعات المعتمدة التي درسوھا  تقدیرات ین بھا یوضح الالتي كانوا مقید 
معتمدة وبمعدل تراكمي متوسط ال یقل عن الحد األدنى الذي  ساعة   96من   أكثرإنھاء    بشرط عدم

 .مجلس الكلیةیحدده 

أكثر   ویجوز للطالب الذین سبق لھم أن تركوا الدراسة في أحد ھذه البرامج لمدة فصل دراسي أ .5
في الفترة التي قضوھا بالبرنامج  كمعدل تراكمى    ) على األقل Dوسبق لھم أن حصلوا على تقدیر (

ذلك بما یتوافق    أكثر من عامین دراسیین  دراسي  مستوىالطالب بأي    اءبق عدم  بشرط  إعادة القید  
 غرة. وجود أماكن شاوكذلك   في ھذا الشأن  معات مع قرارات مجلس الجامعة وقانون تنظیم الجا

تقبل الكلیة ببرامج الساعات المعتمدة الطالب الوافدین بعد دراسة حالتھم وعمل مقاصة لما تم   .6
 دراستھ، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددھا الجامعة. 

 مواعید الدراسة والقید  

ى  السنة األكادیمیة إلتعتمد الدراسة بالكلیة في نظام الساعات المعتمدة على النظام الفصلي حیث تنقسم  
 :على النحو التاليثالث فصول دراسیة 

 أسبوع  14على االقل   ولمدة سبتمبر شھرفي یبدأ   :الفصل األول
 أسبوع  14على االقل  فبرایر ولمدة یبدأ في شھر  :الفصل الثاني

 . مكثفة ع ابی أس 7على االقل ولمدة   یولیو یبدأ في شھر   :الفصل الصیفي
 . وط القبول وسداد الرسوم المقررة أو الثانى) بعد إستیفاء شر فى الفصل الدراسى (االول  الطالب   یقید 

 لغة الدراسة  

، وعلیھ یقدم  لغة الدراسة ھي اللغة اإلنجلیزیة، وتكون ورقة االمتحان وإجابة الطالب أیضا باللغة اإلنجلیزیة
حان  ، أو االمت 140، االمتحان على الحاسب  400بحد أدنى: (االمتحان الورقي    TOEFLالطالب شھادة  
الكلیة. وال  4.0بحد أدنى     IELTS)، أو شھادة40على اإلنترنت   . ویجوز تعدیل ھذا بقرار من مجلس 

 . یسمح للطالب بدراسة مقرر "اللغة اإلنجلیزیة الفنیة" بالفرقة االولى إال بعد تقدیم ھذه الشھادة

تُ ب   ماعل أن  یمكن  فیھأنھ  االمتحان  وكذلك  العربیة  باللغة  المقررات  بعض  المقررات  دًرس  بعض  مثل  ا، 
رخص للطالب اإلجابة بلغة أخرى بعد أخذ  فى أحوال خاصة أن یُ   میفوضھاإلنسانیة، ولمجلس الكلیة أو من  

 رأى القسم العلمى للطالب.
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 مدة الدراسة  

مجال التخصص وذلك بعد إنھاء الطالب للوحدات    تمنح الكلیة خریجیھا درجة البكالوریوس في  .1
الساعة  ساعة معتمدة. وتعادل    160مدة) المطلوبة للتخرج بنجاح وعددھا  الدراسیة (الساعات المعت

محاضرة نظریة واحدة لمدة ساعة، أو ساعتین من التمارین أو ثالث ساعات من التدریب    المعتمدة
العملي والمختبري ویتم التدریس باللغة اإلنجلیزیة ماعدا بعض مقررات العلوم اإلنسانیة فتدرس  

 باللغة العربیة. 
).  سنوات   وس عشرة فصول دراسیة رئیسیة (خمسة الدراسة للحصول على درجة البكالوری د م .2

المتطلبات  یمكنھ صیفیة فصول في مقررات  یدرس الذي والطالب   دراسي بفصل ذلك قبل إنھاء 
 بحیث یكون الحد األدنى لتخرج الطالب ھو أربعة ونصف سنة أكادیمیة.  األكثر  واحد على

ببرنامج دولي للبكالوریوس یشمل الدراسة بالخارج.  للطالب فرصة االلتحاق  یمكن أن تتیح البرامج   .3
في إحدى الجامعات  كثر  إثنین متتالیین على األفصل دراسي واحد أو  إجتیاز  حیث یمكن للطالب  

جتازھا  التى إواحتساب الساعات    ومجلس الجامعة  األجنبیة بعد موافقة لجنة البرنامج ومجلس الكلیة
ن تحسب ضمن متوسط  أعلى    ن متطلبات التخرج بعد عمل المقاصة الالزمةم ضالطالب بنجاح  

 النقاط التراكمى للطالب. 

 متطلبات الدراسة  

تحتوي برامج الساعات المعتمدة على متطلبات مشتركة للجامعة والكلیة باإلضافة إلى مقررات ھندسیة  
 مرجعیة القومیة.  لمعاییر األكادیمیة التخصصیة لكل برنامج طبقاً للنسب المحددة با

 وتشمل المكونات األساسیة لمتطلبات الدراسة ما یلي: 

 . اختیاریةإجباریة و متطلبات الجامعة مقررات  .1
 وإختیاریة.  إجباریة متطلبات الكلیة  مقررات  .2
 (متطلبات التخصص الرئیسي).  تخصص عام إجباریة وإختیاریة  مقررات  .3
 الفرعي).  (متطلبات التخصص وإختیاریة  إجباریة تخصصیة  مقررات  .4
 إجباریة واختیاریة.  -مقررات تطبیقات الحاسب اآللي ونظم المعلومات   .5
 إجباریة واختیاریة.  - مقررات ممیزة للبرنامج  .6

مقررات  ال% من  10ویحق للجنة البرامج بعد موافقة مجلس الكلیة وإعتماد مجلس الجامعة حذف أو إضافة  
على الطالب عند اختیار المقررات في بدایة أي    ویجب إلى الالئحة سنویا لتحقیق متطلبات سوق العمل  

 فصل دراسي أن یأخذ في االعتبار تحقیق المتطلبات األساسیة المسبقة التي تشترطھا ھذه المقررات.  

 المصروفات الدراسیة  

یحدد مجلس الجامعة رسوم الخدمة التعلیمیة، لكل ساعة معتمدة، وذلك بناء على اقتراح مجلس   .1
للضوابط التي یضعھا  الكلیة سنویاً، ویم كن زیادة ھذه الرسوم سنویاً على الطالب الجدد طبقاً 

للجامعات.   قیمة  المجلس األعلى  تعدیل  الكلیة  إقتراح مجلس  بناء على  الجامعة  لمجلس  ویحق 
المقیدین   الطالب  على  للبرنامج  اإلقتصادى  التشغیل  مقتضیات  وفق  التعلیمیة  الخدمة  رسوم 

 بالبرنامج. 
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لى تعھد بااللتزام بسداد رسوم الخدمة التعلیمیة التي تقترحھا الكلیة، وتوافق علیھا  یوقع الطالب ع .2
 .الجامعة

فیھا   .3 یسجل  التي  الساعات  بعدد  قیمتھ  ویقدر  دراسي  التعلیمیة كل فصل  الخدمة  مقابل  یحصل 
الطالب في الفصل الدراسي (الفصل األول والفصل الثاني)، وبحد أدنى ما یقابل خدمة تعلیمیة  

ساعة معتمدة فصلیا. وتكون رسوم الخدمة التعلیمیة للفصل الصیفي طبقاً لعدد الساعات   12 عدد ل
المعتمدة التي یسجل فیھا الطالب. ھذا باإلضافة إلى الرسوم الدراسیة السنویة المحددة لكل عام  

 دراسى.

 اإلرشاد األكادیمي  

 : المعتمدةالساعات نظراً ألھمیة اإلرشاد األكادیمي في الدراسة بنظام 

تحدد الكلیة لكل طالب مرشداً أكادیمیاً من أعضاء ھیئة التدریس لیتولى اإلشراف العلمي الكامل   .1
علیھ أثناء دراستھ بالكلیة ومساعدتھ في التغلب على أي مشكلة قد تعوق تقدمھ الدراسي، ومتابعة  

 التسجیل للمواد الدراسیة في كل فصل دراسي. 
 سي،لدراا الفصل مقررات  اختیار في ومعاونتھ الطالب،  أداء بعةبمتا  یمياألكاد  المرشد  یلتزم .2

التراكمى إلى    التالى إذا إنخفض معدلھ  دراسيال لفصلالحظة لالم تحت  الطالب  وضعی أنعلى  
إلى  موح بالتسجیل فیھا  المس الساعات  عدد  فض متتالیین وذلك بخ   لفصلین دراسیین  2.00اقل من  

 . 2.00تراكمى للطالب عن د زیادة المعدل ال وترفع المالحظة عنساعة معتمدة   12

 تسجیل المقررات  

یراجعوا   أن  الطالب  للمقررات. وعلى  التسجیل  باإلعالن عن مواعید  للبرامج  األكادیمي  المجلس  یقوم 
اختیاراتھم مع المرشدین األكادیمیین المخصصین لھم طبقاً للتعلیمات المدونة في الدلیل الخاص بالبرامج  

وفي حالة السماح   لمحددة.سمح بالتسجیل بعد المواعید اولن یالخاص باإلنترنت الموقع علن في ی والذي
 للمتخلفین بالتسجیل فسوف یصاحب ذلك غرامة تأخیر. 

 خطوات التسجیل 

 الخاصة بخطوات التسجیل قبل كل فصل دراسي.واعید تعلن الم .1
 ال یسمح بالتسجیل إال للفصل الدراسي المعلن عنھ فقط.  .2
والطالب الذین لم یسددوا جمیع    -ند إتمام جمیع االلتزامات المالیة  تسجیل إال عال یعتد بال .3

 في الدراسة.  الرسوم الدراسیة ال یسمح لھم بالتسجیل وال باالنتظام
قبل بدایة كل فصل دراسي، ویقوم المرشد األكادیمي بمساعدة الطالب  مبدئیا  یتم التسجیل   .4

طبقا لقیمة  لكل فصل دراسي  الساعات المعتمدةد في اختیار المقررات الدراسیة وتحدید عد 
 معدل التراكمى للطالب وفقا لما یلى: ال

كبر من  أو أ  یساوى   تراكمي  معدل على  الحاصل  للطالب  معتمدة ساعة  17ى حتالتسجیل  .أ
2 . 

أقل    تراكمي  معدل  على  الحاصل للطالب مقررات    5أو   معتمدة ساعة   14ى  حتالتسجیل   .ب 
دراسى  2.00من   و  لفصل  تكرواحد  من  إذا  اقل  التراكمى  المعدل  فصلین  ل  2.00ر 

 متتالیین یوضع الطالب تحت المالحظة.  دراسیین 
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 الفصل في  طالب  ألي دراسیین بحد أقصى   مقررین ساعات معتمدة أو   6  حتى التسجیل  . ج
 . الصیفي 

یجب ان یراعى في عملیة التسجیل عدم تسجیل مقررات بالمستوى األعلى للطالب إال بعد   .5
ما ال إنھا المرشد 60  یقل عن   ء  موافقة  وبشرط  للطالب  الحالي  المستوى  % من ساعات 

 االكادیمى. 
 ال یجوز للطالب دراسة مقرر إال بعد النجاح في المقررات المسبقة لھ (المتطلبة لھ).  .6
بما ال  یجوز رفع الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التي یسمح للطالب بالتسجیل فیھا،   .7

صیفى  فصل ال الوساسیین  أخر فصلین دراسیین  أخالل  وذلك    ة،ساعات معتمد  3یزید عن  
وبشرط موافقة مرشده األكادیمي   معدلھ التراكميوتغیر  بعد دراسة حالتھ  للطالب    االخیر 

 بالكلیة.  لجنة البرامج وموافقة 
التسجیل  للطالب  یحق .8 رسب  أي  في إعادة   بعد  وامتحاناً، دراسة  المقرر ویعید  فیھ، مقرر 

 .المقررة التعلیمیة مةالخد  رسوم سداد 

 .  لجنة البرامج بالكلیةالحد األدنى لعدد الطالب لتسجیل أي مقرر یحدد بواسطة  .9
بالكلیة    المقررات  بعض  في كمستمعین  طالب   تسجیلجوز  ی .10   وال بعد موافقة لجنة البرامج 

 .بالمقررات  شھادة على الحصول  أو  االمتحان  دخول لھم یحق

 ب شروط التعدیل واإللغاء واالنسحا 

 أوال: االنسحاب من الفصل الدراسي 

من   .1 االنسحاب  للطالب  حتى  أى  یحق  دراسي  الثامن   نھایةفصل  الرسوم  سدد  وت.  األسبوع 
ویعتبر ھذا    لھذا الفصل طبقاً للوائح الجامعة في ھذا الصدد وتكلفة الخدمة التعلیمیة  الدراسیة  

 .  المادة  لھذه لثانیةمن الفقرة ا 4اإلنسحاب إیقاف قید ویكون بحد أقصى وفق البند 
لجنة البرامج    تقبلھ  بعذر  أو   المرض   لظروف  بالكامل   دراسي  فصل  من   االنسحاب   لطالب یحق ل .2

الحق دراسة   دراسي فصل في فیھا سجل التي  المقررات   دراسة  بإعادة   یقوم ن  أعلى  الكلیة،  ب
 . وامتحاناً 

 ثانیا: االنسحاب من مقرر 

مقررات  للطالب  یحق .1 الفصل   الدراسة بدء من أسبوعین خالل بأخرى، فیھا سجل تغییر  في 
 .الصیفي  الدراسي الفصل وأسبوع واحد في الدراسي األول والثاني،

 من فقطأول أسبوعین   الدراسیة للطالب في حالة االنسحاب من مقرر(ات) خاللترد الرسوم   .2
 بدء الدراسة. 

بالنسبة للفصلین    یجوز للطالب حذف مقرر بدون أي أثر أكادیمي حتى نھایة األسبوع الرابع .3
ربعة أسابیع األولى من الدراسة ال یظھر  الدراسیین األول والثاني. والمقرر المحذوف خالل األ

 بیان الدرجات الذي یعطى للطالب. في 
ویرصد  حتى األسبوع الثامن من بدء الفصل الدراسي  یجوز للطالب االنسحاب من مقرر ما   .4

استھ وأداء االختبار  رسمي)، على أن یقوم بدر  ) في ھذا المقرر (انسحاب Wلھ تقدیر منسحب (
 فیھ في فصل دراسي الحق مع تحملھ كافة الرسوم الدراسیة المطلوبة.  
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ذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لالنسحاب دون عذر قھري یقبلھ مجلس  إ .5
دم قبل االمتحان بعذر  في المقررات التي انسحب منھا، أما إذا تق  ) F(الكلیة یحتسب لھ تقدیر  

 ". Wلیة فیعتبر "قھري یقبلھ مجلس الك
 ذف المقرر. ) إذا توقف عن الحضور بدون حFیحصل الطالب على تقدیر (  .6
تقدیر( .7 فیھ على  التسجیل في مقرر ما سبق وأن حصل  بإعادة  للطالب  لھ    ،)Fیسمح  ویسمح 

  یة التي تحدد ذلك، ویسجل للوائح المالیة واإلدار  ◌ً بحضور المقرر وإعادة االمتحان فیھ طبقا 
 +B).لھ التقدیر الذي یحصل علیھ بعد اإلعادة بحد أقصى (

 

 في الدراسة  قواعد االنتظام 

 یجب أن یلتزم جمیع الطالب المسجلین في البرامج بالقواعد الجامعیة التالیة: 

سوم  ویحدد مجلس الجامعة الر  یتم سداد رسوم التسجیل والخدمات التعلیمیة عند بدء التسجیل، .1
دراسة ترم بالخارج  لخدمات التعلیمیة، وعلى الطالب الذین یرغبون في  المطلوبة للتسجیل وا

ووفق ما  مبكراً حیث أنھ یتم تحصیل رسوم إضافیة  ) تقدیم ما یفید ذلك  34طبقا للمادة رقم (
 . یقرره مجلس الجامعة

ى األعلى وال یسمح لھ  سمح لھ باالنتقال للمستویأي طالب ال یسدد الرسوم الدراسیة كاملة لن   .2
النتظام في الدراسة في الكلیة، وإذا كانت ھناك أیة رسوم دراسیة الزالت غیر مسددة عند  با

دخول الطالب االمتحان المؤھل لدرجة البكالوریوس، فإن الدرجة تحجب وال یتم إصدار شھادة  
 ة. لالبكالوریوس إال بعد سداد الرسوم الدراسیة كام

انقطاعھ عن الدراسة لمدة تزید عن أسبوع.  لمرشد المخصص لھ عند  على الطالب أن یخطر ا .3
. وإذا لم یؤدى  معتمدة تفید ذلك  وإذا كان االنقطاع نتیجة للمرض فیجب تقدیم شھادة مرضیة

وفى حالة عدم إلتزام الطالب   الطالب االمتحان نتیجة للمرض فیجب تقدیم شھادة مرضیة فوراً 
 ر لھ بالفصل من البرنامج. الدراسة ویعتبر ھذا إنذایعتبر الطالب منقطع عن  ق بما سب

 على الطالب أن یخطر إدارة الكلیة بأي تغییر في عنوان مراسلتھ.  .4

 

 حالة الطالب وانتظام الدراسة  

یحتاج الطالب للحصول على درجة البكالوریوس من أحد البرامج دراسة عدد من المقررات الدراسیة بما  
 از المقررات بنجاح للحصول على درجة البكالوریوس. جتیوا ساعة معتمدة 160ل عن ال یق

 أوال: حالة الطالب

معتمدة أو أكثر یعتبر طالباً  ساعة    12لتحدید حالة الطالب، فالطالب الذي یقوم بالتسجیل لعدد   .1
 منتظماً. 

 یعرف المستوى الدراسي للطالب حسب الجدول التالي:  .2
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 ةب براكج الساعات المعتمدالمستویات الدراسیة لطال) تقسیم 49جدول رقم (
  المستوى
 الدراسي 

تعریف موقع الطالب  
 بنظام الدراسة 

نسبة الساعات المعتمدة التي  
 اجتازھا الطالب بنجاح 

الساعات المعتمدة التي اجتازھا  عدد 
 الطالب بنجاح 

0 Freshman  32اقل من  % 20% وحتى 0من 
1 Sophomore  ساعة  64واقل من  32من  % 40ى % وحت20أكثر من 
2 Junior  ساعة  96واقل من  64من  % 60% وحتى 40أكثر من 
3 Senior-1  ساعة  128واقل من  96من  % 80% وحتى 60أكثر من 
4 Senior-2  ساعة  160حتى و 128من  % 100% وحتى 80أكثر من 

 

 ثانیا: انتظام الدراسة 

 فیھا.  النھائيتي قام بالتسجیل على الطالب أن ینتظم في دراسة المقررات ال .1
یشمل اإلنتظام في الدراسة حضور المحاضرات والتمارین والمعامل كما ھو موضح بالبرنامج   .2

الذي تم التسجیل بھ وذلك طبقاً لنظام الساعات المعتمدة ویجوز أن تكون الدراسة في المقرر  
بعد، أو بأي نسبة أخرى،  % بنظام التعلیم عن    40  -  30%وجھاً لوجھ وبنسبة    60  –  70بنسبة  

مجلس شئون التعلیم والطالب بالجامعة  اللجنة العلیا للبرامج ویتم عرض ذلك على    وعلى أن 
 . العتمادهللموافقة علیھ ورفعھ إلى مجلس الجامعة 

الطالب من دخول امتحان مقرر(ات) تم تسجیلھ فیھا إذا زادت نسبة الغیاب عن المسموح    یحرم  .3
إلزامھ بدفع مصروفات الدراسة  ) مع  Fالدراسة ویرصد لھ تقدیر ( من اسابیع    % 25بھ وھو  

 لھذه المقرر(ات). 

فصلین متتالین أو  على الطالب أن ینتظم في الدراسة وال یجوز لھ أن ینقطع مدة تزید عن    .4
لجنة البرامج  وبموافقة مسبقة من  إال في ظروف خاصة    أربعة فصول غیر متتالیة بحد أقصى 

 ف القید. ویعتبر موقو بالكلیة

 القید.  إیقافخالل فترة  بحضور المحاضرات او التمارین الموقوف قیدهال یسمح للطالب  .5
 ثالثا: عدم انتظام الدراسة 

إذا انقطع الطالب لمدة تزید عن ثالثة أسابیع خالل الفصل الدراسي الرئیسي ألي سبب، أو أسبوعین في  
الموضحة اعاله  ثانیا  من    3فقرة  جل البرنامج لتطبیق  یبلغ مس  لقائم بالتدریسالفصل الدراسي الصیفي، فإن ا

أو أي ظرف طارئ آخر یقبلھ  توثیقھثباتھ وإوإذا كان انقطاع الطالب عن الدراسة بسبب المرض الذي تم 
 مجلس الكلیة، فیعتبر الطالب غائباً بعذر مقبول. 

 النھائي االعتذار عن عدم دخول االمتحان 

وثائق  تحانات نھایة الفصل الدراسي أو كلھا ألسباب قھریة ویتم تقدیم  یقبل عذر الطالب عن حضور أحد ام
وبعد    ) ABS(  ، ویرصد لھ في ھذه الحالة تقدیر راسب للغیاب بعذرمعتمدة تثبتھا ویقبلھا مجلس الكلیة

إذا لم یكمل الطالب  تخفیض و  إعادة المقرر دراسة وامتحاناً، یحتسب للطالب التقدیر الذي حصل علیھ بدون 
بمعرفة طبیب الكلیة أو لم یحضر   أثناء االمتحانمتحان النھائي بسبب المرض الذي تم إثباتھ وتسجیلھ اال

حدوث حالة وفاة من الدرجة األولى أو التعرض لحادث عارض أو    األسباب اآلتیة: ألي من    یوم االمتحان
كافة المستندات المعتمدة التي  تمد ذلك طبیب الكلیة، مع تقدیم  إجراء العملیات الجراحیة الطارئة على ان یع 

)  I، فإنھ یحصل على تقدیر (وبعد موافقة لجنة البرامج ومجلس الكلیةتثبت تعرضھ ألي من ھذه الظروف  
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ویرصد لھ ما یحصل علیھ من    التالي   الدراسيفى نفس المقرر بنھایة الفصل    االمتحان ویسمح لھ بإعادة  
 . تقدیر دون خفض 

 االنقطاع عن الدراسة 

طالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم یسجل في فصل دراسي أو انسحب من جمیع مقررات الفصل  یعتبر ال
) من ھذه الالئحة، ویفصل الطالب من الكلیة إذا  42مع مراعاة احكام المادة ( الدراسي بدون عذر مقبول

 ). 40سة وفق قواعد اإلنتظام مادة (انقطع عن الدرا

 

 أسلوب تقییم الطالب 

االمتحانات موجزة األسئلة، التقاریر  عن طریق  لطالب في كل مقرر خالل الفصل الدراسي.  یم أداء اییتم تق 
 یم مستوى الطالب. ویكون التقییم النھائي من خالل:ی والمناقشات أو أي وسائل أخرى لتق

ویجوز    % من درجة المقرر 40الفصل الدراسي، وال یحتسب بأكثر من  امتحان تحریري في نھایة   .1
یجوز عقد اإلمتحان في كل المقرر أو جزء منھ  و لكترونیاً في مقرر واحد أو أكثر،  عقد اإلمتحان إ

مجلس شئون  اللجنة العلیا للبرامج وبما یسمح بتصحیحھ إلكترونیاً، وعلى أن یتم عرض ذلك على  
بالجام والطالب  إلعتمادهالتعلیم  الجامعة  مجلس  إلى  ورفعھ  علیھ  للموافقة  ھذا    ، عة  من  ویستثنى 

لمواعید  المشروع   الدراسیة طبقاً  الفصول  الالئحة. وتعقد امتحانات نھایة  التي تحددھا  والمقررات 
تقترح لجنة البرامج مدة إمتحان كل    . االمتحان التي یحددھا المجلس األكادیمي ویعتمدھا مجلس الكلیة

قترح من  ببرامج الساعات المعتمدة بناء على طلب منسق البرنامج على ان یتم إعتماد ھذا الممقرر  
 قبل مجلس الكلیة. 

 %. 20یعقد لكل مقرر امتحان تحریري في منتصف الفصل الدراسي ال تقل درجتھ عن  .2
فتمثل   .3 ....الخ،  والتقاریر  واألبحاث  والعملي  والشفھي  الفصلیة  األعمال  لدرجة  من    % 40بالنسبة 

وإقرارھا   اعتماده  بعد  المقرر  توصیف  في  وتوثیقھا  تحدیدھا  ویتم  المقرر،  المجلس  درجة  من 
 األكادیمي، كما یتم إعالنھا للطالب في بدایة الفصل الدراسي. 

% من إجمالي درجات  40یشترط أال تزید النسبة المقررة ألي عنصر من عناصر تقویم الطالب عن   .4
 المقرر. 

أ .5 % على األقل من مجموع درجات المقرر وأن یحصل  60ن یحصل على  یشترط لنجاح الطالب 
 درجات االمتحان التحریري في نھایة الفصل الدراسي.   % على األقل في 30على 

أقل من   .6 المقرر على  إذا حصل في مجموع درجات  الطالب راسباً  لم    F)بتقدیر (  % 60یعتبر  أو 
 یحضر االمتحان دون عذر تقبلھ الكلیة. یحضر االمتحان التحریري لحرمانھ من الدخول، أولم 

 اسة وامتحاناً، ویتم تقییم أداؤه مرة أخرى بالكامل. عند إعادة الطالب ألي مقرر، فإنھ یعیده در .7
وعند نھایة الفصل الدراسي یحاط الطالب علماً بتقدیراتھ النھائیة في المقررات، كما یتم تسجیل التقدیر   .8

 النھائي في شئون الطالب.  
 

 المقررات ومتوسط التقدیر  تقدیرات 

اط المقررات على النحو المبین في الجدول  تحسب تقدیرات ونقحیث    التدریجيیستخدم نظام التقدیرات  
 التالي: 
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 تا) معامل النقاط المكافئة لتقدیرات المقرر50جدول رقم (

معامل  
 النسبة المئویة  التقدیر  النقاط 

 الحاصل علیھا الطالب 

4.00 A+ 97  % فأعلى 
4.00 A 93  97% حتى أقل من % 
3.70 _A 89  93% حتى أقل من % 
3.30 +B 84 89ل من % حتى أق % 
3.00 B 80  84% حتى أقل من % 
2.70 -B 76  80% حتى أقل من % 
2.30 +C 73  76% حتى أقل من % 
2.00 C 70  73% حتى أقل من % 
1.70 -C 67  70% حتى أقل من % 
1.30 +D 64  67% حتى أقل من % 
1.00 D 60  64% حتى أقل من % 
0.00 F  60أقل من  % 

 تقدیرات الخاصة التالیة: ھذا بإلضافة إلى ال

 التقدیر  المدلول

 Audit AU مستمع 

 Pass P ناجح 

 Fail F راسب 

 Fail for not attend  ABS راسب للغیاب بعذر

 Withdrawn W منسحب 

 Incomplete I غیر مكتمل 

 
 (GPA)حساب متوسط النقاط التراكمي 

بأنھا حاصل   لكل مقرر  الطالب  التي حصل علیھ  النقاط  للمقرر  تحسب  المعتمدة  الساعات  ضرب عدد 
مضروباً في معامل النقاط التي حصل علیھا الطالب حسب جدول معامل النقاط الموضح. وتكون النتیجة  

ع ھذه النقاط  )، یتم قسمة مجموGPAالنقاط التراكمي (ولحساب متوسط ھي العمود الممثل لمقدار النقاط.  
لرقمین بعد العالمة    لمتوسط التقدیروتُقرب األرقام العشریة    ،على عدد الساعات المعتمدة الكلى للمقررات 

 العشریة. 
المقررات التي یسجل فیھا الطالب كمستمع، أو التي یطلب فیھا النجاح فقط، أو لم یكملھا لسبب   .1

 .P أو  AUد لھ أحد التقدیرات  قبلتھ الكلیة، وال تدخل في حساب متوسط النقاط، فیرص
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 ) على األقل.  Dي أي مقرر إال إذا حصل على تقدیر (ال یعتبر الطالب ناجحاً ف  .2

  2.00قدره  تراكمى كلى  ال یحصل الطالب على درجة البكالوریوس، إال إذا حقق متوسط نقاط   .3
 .على األقل

 .معامل النقاطتحسب نقاط كل مقرر على أنھا عدد ساعاتھ المعتمدة مضروبة في  .4

فصل دراسي، على أنھا مجموع نقاط    یحسب مجموع النقاط التي حصل علیھا الطالب في أي  .5
 .كل المقررات التي درسھا في ھذا الفصل الدراسي

یحسب متوسط نقاط أي فصل دراسي، على أنھ ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل علیھا   .6
 .ات المعتمدة لھذه المقررات الطالب في ھذا الفصل، مقسوماً على مجموع الساع 

على   .7 الطالب  فیھ  یحصل  الذي  (المقرر  أخرى  Fتقدیر  مرة  یعیده  بحد  و )  فیھ  تقدیره  یحسب 
  (+B) أقصى

قسمة   .8 ناتج  أنھا  على  التخرج،  متطلبات  في مجمل  نجاحھ  بعد  التخرج  نقاط  متوسط  یحتسب 
متحان، سواء نجح  مجموع كل نقاط المقررات التي درسھا الطالب بغض النظر عن نتیجة اال

 المقررات. أو رسب فیھا على مجموع الساعات المعتمدة لھذه

9. ) للطالب  التراكمي  النقاط  معدل  داخل  GPAیحتسب  علیھا  التي حصل  النقاط  أساس  على   (
البرنامج والمقررات المشتركة بین برامج الساعات المعتمدة بالكلیة دون احتساب النقاط الخاصة  

ات  مع احتساب عدد ساعاتھا من إجمالي الساع  كلیةعلیھا من خارج ال  بمواد المقاصة التي حصل 
  GPAالمطلوبة لتخرج الطالب. وتكون المفاضلة بین الطالب فى تعیین المعیدین على اساس

الم فى  الطالب  علیھ  بین    قررات الذي حصل  المفاضلة  حالة  البرنامج. وفى  فى  درسھا  التى 
ب السابقین لھم فى البرنامج یكون على اساس ال  الطالب المحولین من برامج أخرى والطال

GPA  ات الطالب فى البرنامج أو ال  ساع  إلجماليGPA    شتركا فى أدائھا فى  اللفصول التى
 قضى عدد أكبر من الساعات المعتمدة فى البرنامج.   الذيالبرنامج أیھما كان فى مصلحة الطالب  

 اإلنذار األكادیمي  

في أي فصل دراسي بعد اجتیاز مستوى مبتدئ (صفر)،    2.00التراكمي للطالب عن  إذا انخفض المعدل  
وجھ للطالب إنذاراً أكادیمیاً ویكون مھدد بالفصل، ویقضى اإلنذار األكادیمي بضرورة رفع الطالب معدلھ  ی

 على األقل.  2.00التراكمي إلى 

 الفصل من البرنامج  

رنامج الساعات المعتمدة إذا تكرر انخفاض معدلھ  یفصل الطالب المنذر أكادیمیاً من الدراسة بب .1
 . لیةول دراسیة رئیسیة متتا في ستة فص 2.00التراكمي عن 

یجوز لمجلس الكلیة أن ینظر في إمكانیة منح الطالب المعرض للفصل نتیجة عدم تمكنھ من   .2
فع  على األقل، فرصة واحدة وأخیرة مدتھا فصلین دراسیین لر 2.00رفع معدلھ التراكمي إلى 

 وتحقیق متطلبات التخرج.   2.00معدلھ التراكمي إلى 
 روط التخرج خالل الحد األقصى للدراسة وھو عشر سنوات یتم فصلھ. إذا لم یحقق الطالب ش .3
یفصل الطالب إذا غاب فصلین دراسیین متتالین بدون عذر مقبول أو ثالثة فصول غیر متتالیة   .4

 بدون عذر مقبول. 
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 إعادة دراسة المقررات  

الترایجوز   المعدل  تحسین  بغرض  فیھا  التي سبق نجاحھ  المقررات  دراسة  إعادة  كمي، وتكون  للطالب 
إال    مقررات   5وذلك بحد أقصى  اإلعادة دراسة وامتحانا، ویحتسب لھ التقدیر األعلى الذي حصل علیھ،  

یذكر   التخرج، وفى جمیع األحیان  أو تحقیق متطلبات  األكادیمي  اإلنذار  التحسین لغرض رفع  إذا كان 
 التقدیرین في سجلھ األكادیمي.  

 الحظةالم 

ین  دراسیین  في أي فصل  2.00إذا حصل على متوسط تقدیر أقل من    حظةالیوضع الطالب في حالة الم 
للطالب الفرصة لتصحیح أي نقص أو عدم تواؤم. وال تزید ھذه الفترة عن  ة تتیح  الحظ. وفترة الممتتالیین

 ن ذلك یعنى عدم قدرة الطالب على االنتظام في برنامج الدراسة. حیث أ )  43و  41المدة المحددة في مادة (

 البكالوریوس  درجة على الحصول تمتطلبا 

 : للحصول على درجة البكالوریوس یجب أن 

)  Dفي دراسة المقررات بتقدیر ال یقل عن (  معتمدة   ساعة  160  عن  یقلیجتاز الطالب عدد ال   .1
 . 2.00ال یقل عن   (GPA)على أن یحصل على متوسط نقاط تراكمي 

إال بعد أن یستوفي شروط النجاح  یطلب من الطالب تقدیم مشروع للتخرج، وال یتخرج الطالب   .2
 .في المشروع

وتدریب میداني خارجي لمدة    أسابیع  6ال تقل عن  یقوم الطالب بتأدیة تدریب عملي داخلي لمدة   .3
 ، متصلة أو على مرتین، وال یتخرج الطالب إال بعد تأدیة التدریب بنجاح. أسابیع 6ال تقل عن 

 تخرج إعداد مشروع ال 

للطالب   معتمدة  141دد  إجتیاز عبعد  یجوز  لمجال  األقل  على    ساعة  المؤھلة  المقررات  إجتیاز  بشرط 
وتخصص فترة  . إعداد مشروع البكالوریوس المشروع طبقا للجدول التالى (للبرامج الموضحة بالجدول)  

دراسیة إضافیة للمشروع تبدأ عقب االنتھاء من امتحانات الفصل الدراسي وتكون تحت إشراف أعضاء  
لت  التدریس  واإلشرافھیئة  المشروعات  إعداد  المخصصة    نظیم  الفترة  نھایة  وفي  ومناقشتھا.  علیھا 

َ   للمشروع یقدم الطالب تقریراً علمیاً عن موضوع مشروع التخرج  . قش فیھ وینا

 (الھندسة اإلنشائیة) ): المقررات المؤھلة إلختیار مشروعات البكالوریوس 51جدول (

 كود المقرر إسم المقرر إسم المشروع  م 
 SAE301 ) 5إنشائى ( تحلیل  اإلنشاءات  - 1
 SAE302 ) 3خرسانة مسلحة (  المنشآت الخرسانیة المسلحة - 2
 SAE304 )2تصمیم المنشأت المعدنیة ( المنشآت والكباري المعدنیة  - 3
 SAE203 ) 2خواص مواد البناء (  خواص المواد وضبط الجودة - 4
 SAE305 تصمیم األساسات  األساسات والمنشآت األرضیة - 5
 SPE303 المواصفات و الكمیات و العقود  إدارة مشروعات التشیید  - 6
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 التدریب العملي والمیداني  

لمدة   للتدریب  نظاماً  البرامج  ھیئة  و أسب   إثنا عشر تشمل  أعضاء  إشراف  تحت  الصیفیة  العطلة  ع خالل 
الرابع وذلك على النحو    التدریس للطالب المنقولین إلى المستوى الثاني أو المستوى الثالث أو المستوى 

 اآلتي: 
عملي:  لمدة    تدریب  عملیاً  تدریباً  الثاني  المستوى  إلى  المنقولون  الطالب  المراكز    6یؤدى  في  أسابیع 

طبقاً   البرنامج  إدارة  تحددھا  مشاركة  جھة  أي  في  أو  الجامعة  أو  الكلیة  داخل  المتخصصة  والوحدات 
 وتتم مناقشتھ من لجنة من األساتذة المتخصصین.  ویقدم تقریراً وافیاً عن فترة التدریب  ،للتخصص 

لطالب المنقولون إلى المستوى الرابع  یؤدى الطالب المنقولون إلى المستوى الثالث أو ا  تدریب میداني:
أسابیع على األقل، متصلة أو على مرتین، في أحد الشركات أو المصانع   6تدریباً میدانیاً لمدة ال تقل عن 

االستشار  المكاتب  الصلة  أو  ذات  المشروعات  تنفیذ  مواقع  أو  الخدمیة  أو  الصناعیة  المنشآت  أو  یة 
امل ویقدم تقریراً وافیاً عن فترة التدریب وتتم مناقشتھ من لجنة  بتخصصھ، ویكون تحت إشراف الكلیة بالك
 .المختص العلمي من األساتذة المتخصصین ویعتمده القسم 

 . إذا أدى بنجاح كالً من التدریبین العملي والمیداني ال یحصل الطالب على شھادة البكالوریوس إال

ا لعملي الداخلي الذي یقترحھ كل برنامج طبقاً  تحدد لجنة إدارة البرامج المصروفات الدراسیة للتدریب 
 لجنة البرامج بالكلیة. موافقة عد یجوز تدریب الطالب خارج الجمھوریة بولمتطلباتھ.  

 التقدیر النھائي للبكالوریوس 

 التقدیر النھائي للبكالوریوس وفقا للمعاییر اآلتیة:  یحسب 

 متوسط النقاط التراكمي الكلى. یحتسب التقدیر النھائي للدرجة الممنوحة على أساس  .1
 . 2.00یشترط للتخرج الحصول على متوسط مجموع تراكمي لمقررات التخصص ال یقل عن .2
ي نجح فیھا من قبل أو إضافة  یجوز للمرشد األكادیمي طلب إعادة الطالب لبعض المقررات الت .3

 .مقررات جدیدة لھ، بغرض رفع متوسط النقاط التراكمي لیحقق متطلبات التخرج
 ) 46( المادة ) على اساس GPAحتسب متوسط النقاط التراكمى للطالب ( ی .4

 مرتبة الشرف  

مع تحقیق مثل ھذا المعدل    3.3منح مرتبة الشرف للطالب الذي ال یقل معدلھ التراكمي عن  تُ  .1
ى األقل خالل جمیع فصول الدراسة ببرنامج الساعات المعتمدة. ویشترط لمنح مرتبة الشرف عل

 ) في أي مقرر خالل دراستھ الجامعیة. Fأال یكون الطالب قد حصل على تقدیر (
ضیات تخصص ریا  -عند التحاق أي من الطالب الثالثین األوائل في الثانویة العامة المصریة   .2

المع  - الساعات  الدراسیةببرنامج  والمصروفات  الرسوم  كافة  من  یعفى  الخدمة    تمدة،  ومقابل 
خالل الفصل الدراسي التالي اللتحاقھ، ویظل ھذا اإلعفاء ساریاً طالما حصل الطالب   التعلیمیة 

 . 3.60ال یقل عن على معدل نقاط تراكمي 
 ة التعلیمیة مقابل الخدم تضع الكلیة نظاماً لتشجیع الطالب المتفوقین وذلك عن طریق تخفیض   .3

الطالب  قائمة  دراسي  فصل  كل  بدایة  في  وتعلن  التراكمي،  المعدل  مع  متدرجة  بنسب  لھم 
طالب  لكل  المصروفات  تخفیض  ونسب  على  أعلى    المتفوقین  الطالب  یحصل  نقاط ن  معدل 

 . 3.60ال یقل عن تراكمي 
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 قواعد التحویل بین برامج الساعات المعتمدة ونظام الفصلین 

ب المقید بنظام الساعات المعتمدة إلى نظام الفصلین الدراسیین طالما لم یجوز تحویل الطال .1
نظام    96یجتاز   في  الطالب  اجتازھا  التي  للمقررات  مقاصة  إجراء  ویتم  معتمدة،  ساعة 

التحویل  ب الساعات المعتمدة وتحدد المقررات المكافئة لھا في البرنامج الدراسي المسموح  
 دراسیین عامین ویدرس الثالثة للفرقة األكثر على ینقل ، بحیث من قبل لجنة البرامج  إلیھ

على ان یحول الطالب الذى تم توزیعھ    الكلیة مجلس وذلك بعد موافقة األقل، على كاملین
الذى كان یدرس بھ بالكلیة أو طبقا    برنامجعن طریق مكتب التنسیق على الكلیة إما إلى ال

ھا بالكلیة، بینما یحول الطالب المحول  لمجموع درجات الفرقة اإلعدادیة التى حصل علی
الكلیة   خارج  الت  فقطمن  الكلیة  الساعات إلى  ببرامج  التحاقھ  قبل  علیھا  ترشیحھ  تم  ى 

 المعتمدة.
ال یجوز تحویل الطالب من أحد برامج نظام الساعات المعتمدة إلى برنامج بنظام الفصلین   .2

ظام الفصلین الدراسیین" عند إلتحاقة  الدراسیین إذا لم یحقق شروط القبول لھذا البرنامج "ن 
 بالكلیة. 

ب  تحوـیل یجوز .3 اـل ذى  الـط ھ من    اـل ة ومتم توزیـع ــیق على الكلـی ب التنســ د كـت ام المقـی  بنـظ
بـشرط اال   المعتمدة بالـساعات  الدراـسة نظام إلىبأى فرقة حتى الثانیة   الدراـسیین الفـصلین

 اجتازھا التيات  للمقرر مقاصـــة إجراء بعد ذلك و،  یكون قد اســـتنفذ مرات الرســـوب 
تحدید  ل الالئحة ھذه فى الواردة ـصةالمقا طبقا لقواعد  الدراـسیین الفـصلین نظام فى الطالب 

ــاعات  من  96  ما یكافئم أكثر نقل یتم ال بحیث والمكافئة   المقررات   التي المعتمدة السـ
 الطالب. اجتازھا

ــروط  .4 التحویل من والى  یجوز لمجلس الكلیة بناء على رأى لجنة البرامج بالكلیة تعدیل شـ
یســتجد من ظروف على یتم إعتماد  البرامج الجدیدة بنظام الســاعات المعتمدة بناء على ما 

 ھذا من اللجنة العلیا للبرامج بالجامعة ومجلس الجامعة.
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 عند تحویل الطالب بین النظامین.  التقدیرات المكافئة تستخدم الجداول التالیة لحساب ) 52جدول رقم (
المعتمدة  نظام الساعات   نظام الفصلین الدراسیین  

 النسبة المئویة المناظرة  التقدیر المناظر  التقدیر  معامل النقاط 

4.00 A+ 

 امتیاز 
98 % 

4.00 A 93 % 
3.70 A- 88 % 
3.30 B+ 

 جید جدا 
83 % 

3.00 B 78 % 

2.70 B- 73 % 
2.30 C+ 

 جید
70 % 

2.00 C 67 % 
1.70 C- 

 مقبول
63 % 

1.30 D+ 58 % 
1.00 D 53 % 

0.00 F  راسب -- 
 

 نظام الساعات المعتمدة  نظام الفصلین الدراسیین 

 التقدیر معامل النقاط  النسبة المئویة التي حصل علیھا الطالب التقدیر الذي حصل علیھ الطالب 

 امتیاز 
95 % to 100% 4.00 A+ 

90 % to < 95 % 4.00 A 
85 % to < 90 % 3.70 A- 

دا جید ج  
80 % to < 85 % 3.30 B+ 

75 % to < 80 % 3.00 B 

 جید
71 % to < 75 % 2.70 B- 
68 % to < 71 % 2.30 C+ 
65 % to < 68 % 2.00 C 

 مقبول
60 % to < 65 % 1.70 C- 
55% to < 60% 1.30 D+ 
50% to < 55% 1.00 D 

 to 50 % 0.00 F % 0 راسب 

 قواعد عامة  

الكلیة   مجلس  بالالئحة  یتخذ  السابقة  بالمواد  تذكر  لم  ما  التعلیمیة  العملیة  الضروریة الستكمال  القرارات 
بناء على توصیة من    -  بعد موافقة مجلس الجامعة وإحاطة لجنة القطاع الھندسى  -  ویجوز لمجلس الكلیة

لحفاظ % سنویا إلى مقررات الالئحة لمواكبة متغیرات سوق العمل وا10البرامج حذف أو إضافة  لجنة  
الھندسى العمل  العلمى في مجال  التطور  للتعلیم   على مواكبة  المرجعى  یرد في اإلطار  بما  وبما ال یخل 

 .الھندسى
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 نظام األكواد للمقررات  

الذى یدخل فى نطاقھ تدل على القسم العلمى  التالى  ) كما بالشكل  A,B,Cثالث أحرف (  .1
 التالى طبقا للجدول  – المقرر أو التخصص العلمى

یدرس فیھ ذى  ال  مستوىالشكل بحیث یمثل رقم المئات البارقام كما ھو موضح في    ثالثة .2
 .المقرر

 ) 6و 5و   4و  3و  2) أو (إختیارى = 1و  0خانة العشرات تمثل طبیعة المقرر (إجبارى =  .3
 .الواحد  مستوىیمثل ترتیب المقرر في ال  9إلى  1د تحتوى على رقم من خانة االحا .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 اد األقسام والتخصصات العلمیة أكو )53رقم ( جدول

 القــســم العلمى أو التخصص الذى یدخل المقرر فى نطاقھ  الكـودي الرمز
HUM العلوم االنسانیة  
BSE الفیزیقا والریاضیات الھندسیة  
ICT علوم وتطبیقات الحاسب اآللى 
ENE  ھندسة الطاقة 
EPE  ھندسة اآلالت والقوى الكھربائیة 
ECE ترونیات ھندسة االلك 
MDE  المیكانیكي ھندسة التصمیم 
MRE  ھندسة االنتاج 
SPE علوم األساسیة 

 علوم تطبیقیة المتخصصة  SAE ھندسة إنشائیة 

SPP  مشروعات تطبیقیة 
ICS  دراسات متطورة 

ADT  ھندسة العمارة الرقمیة 

CPM إدارة المشروعات 
 

 )4-0المستوى (

 إجبارى 1-0نوع المقرر 
 إختیارى 2-6              

 9-1مسلسل 

 كود القسم
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 المرحلة االنتقالیـة   

ــدتھا  ــة م ــة االنتقالی ــا المرحل ــا م ــى خاللھ ــة، ویراع ــذه الالئح ــق ھ ــدء تطبی ــن ب ــنوات م ــس س خم
 یلى:

ة أو من تكلفھم  تختص   .1 الكلـی ة البرامج ـب ة لجـن دة المعـادـل د مقررات الالئحـة الجـدـی بتحـدـی
 فى كل برنامج. لمقررات الالئحة السابقة

ــتـھاتـحدد لجـنة البرامج ـبالكلـیة المقررات الـبدیـلة التى یمكن  .2   لطالب الالئـحة الـقدیـمة دراســ
ا  ة ـتأخر تخرجھم مـم دة فى ـحاـل دـی د موجودة فى الالئـحة الـج ـبدال من المقررات التى لم تـع
یعوق إمكانیة إســتمرار دراســتھم لمقررات الالئحة القدیمة إلنخفاض االعداد المقیدة على  

 ھذه الالئحة.
ســـب درجات المقررات الدراســـیة التي أدى فیھا الطالب یتنتختص لجنة البرامج بالكلیة ب .3

عـند الـحاـجة لنـقل الـطاـلب  تـحان طبـقا لالئـحة الـقدیـمة إلى ـما یـناظرـھا ـبالالئـحة الـجدـیدة  االم
 إلى الالئحة الجدیدة.
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 مقررات متطلبات الجامعة والكلیة لنظام الساعات المعتمدة 

University and Faculty Courses for Credit Hour 
System 
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 واالختیاریة معة والكلیة اإلجباریة  جداول مقررات متطلبات الجا

Tables of University and Faculty Requirements 
Compulsory and Elective Courses 
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 ساعة معتمدة)  13(متطلبات الجامعة 
 ساعة معتمدة)  9االجتماعیة واإلنسانیة االجباریة ( ) متطلبات الجامعة من المقررات 54جدول رقم ( 

Course 
Code Course Title Pre-

requisites 

Cr. 
hr. 
  

 ساعات االتصال 
 أسم المقرر 

Contact Hours 
Lec. Tut Lab ∑   

HUM001 History of Engineering 
and Technology   1 1     1   تاریخ الھندسة

 والتكنولوجیا 
HUM002 Human Rights   1 1     1  حقوق اإلنسان 
HUM003 Report Writing   2 2     2  كتابة تقاریر 

HUM004 Communication and 
Presentation Skills   2 2     2   مھارات االتصال

 والعرض 

HUM101 Technical English 
Language   1 1     1  لغة انجلیزیة فنیة 

HUM201 Environment and 
Pollution Sciences    2 2     2   علوم البیئة

 والتلوث 
Total   9 9 0 0 9  اإلجمالي 

 9إجمالى ساعات اإلتصال  9إجمالى الساعات المعتمدة 
 

 ساعات معتمدة   4) متطلبات الجامعة من المقررات االجتماعیة واإلنسانیة االختیاریة 55جدول رقم ( 

Course 
Code Course Title Pre-

requisites 

Cr.  ساعات االتصال 
 أسم المقرر 

hr. Contact Hours 
  Lec. Tut Lab ∑   

HUM121 Research and Analysis 
Skills   2 2     2  البحث  مھارات

 والتحلیل 
HUM122 Negotiation Skills   2 2     2  مھارات التفاوض 
HUM123 Marketing   2 2     2  التسویق 
HUM124 Profession Ethics   2 2     2  أخالقیات المھنة 

Total   4 4     4 إلجماليا 
 4إجمالى ساعات اإلتصال  4إجمالى الساعات المعتمدة 
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 ساعة معتمدة)  32الكلیة (ت متطلبا
 ساعة معتمدة)  30): متطلبات الكلیة االجباریة ( 56جدول رقم ( 

Course 
Code Course Title Pre-

requisites 

Cr.  أسم المقرر  ساعات االتصال hr. Contact Hours 
  Lec. Tut Lab ∑   

BSE001 Engineering 
Mathematics-1   3 2 2   4   الریاضیات

 1-الھندسیة 

BSE002 Engineering 
Mathematics-2 

الریاضیات   4   2 2 3 
 2-الھندسیة 

BSE003 Physics-1   3 2   3 5 1- الفیزیاء 
BSE004 Physics-2  3 2   3 5 2- الفیزیاء 

BSE005 Engineering Mechanics-1   2 1 2   3   المیكانیكا
 1الھندسیة  

BSE006 Engineering Mechanics-2 BSE005 2 1 2   3   المیكانیكا
 2الھندسیة  

BSE007 Chemistry   3 2   3 5  الكیمیاء 

BSE008 Eng. Drawing and 
Projection with PC   3 2   3 5   رسم ھندسى

 وإسقاط بالكمبیوتر
BSE101 Numerical Analysis BSE002 3 2 2   4  تحلیل عددى 

BSE202 Modelling & Simulation BSE101 3 2 2   4   النمذجة
 والمحاكاه 

BSE201 Engineering Economics  BSE002 2 2     2   اقتصاد ھندسى 
Total   30 20 12 12 44  اإلجمالي 

   44إجمالى ساعات اإلتصال  30إجمالى الساعات المعتمدة 
 

 ساعات معتمدة)  2): متطلبات الكلیة االختیاریة (57جدول رقم ( 

Course 
Code Course Title 

Pre-
requisite

s 

Cr.  ساعات االتصال 
 أسم المقرر 

hr. Contact Hours 
  Lec. Tut Lab ∑   

BSE122 Engineering 
Mathematics-3 BSE002 2 1 2   3   الریاضیات

 3-الھندسیة 

BSE123 Physics-3 BSE004 2 1   2 3 3- الفیزیاء 

BSE124 Applied Statistics 
in Engineering BSE002 2 1 2   3   تطبیقات االحصاء

 فى الھندسة

BSE221 Mech. and Elec. 
Utilities   2 1 2   3   تركیبات میكانیكیة

 وكھربیة 

BSE222 Accounting BSE002 2 1 2   3  المحاسبة 
Total   2 1 2   3 ياإلجمال 

 3إجمالى ساعات اإلتصال  2إجمالى الساعات المعتمدة 
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 برنامج العمارة بالتكنولوجیا الرقمیة  -3

3- Architecture by Digital Technology 
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 سمات خریج برنامج الھندسة بتكنولوجیا العمارة الرقمیة

 یھدف البرنامج الى تخریج مھندس معمارى یتمیز بالقدرات التالیة: 

 تطبیق المعرفة بمفاھیم الریاضیات والعلوم والھندسة على حل المشكالت الھندسیة. -1
 االحتیاجات المطلوبة بمحاكاة القیود الواقعیة. تصمیم ونمذجة األنظمة كمكونات وعملیات لتلبیة -2
 تصمیم وإجراء التجارب وكذلك تحلیل وتفسیر البیانات. -3
 تحدید وصیاغة وحل المشاكل الھندسیة األساسیة.  -4
استخدم التقنیات والمھارات واألدوات الھندسیة وبرامج الحاسب المناسبة الالزمة لممارسة الھندسة   -5

 وإدارة المشاریع. 
 بشكل فعال. التواصل  -6
 تقییم آثار الحلول الھندسیة على المجتمع والبیئة، والتأكید على استدامة ما یصممھ من بیئات مشیدة.  -7
المھنیة   -8 المسؤولیة  وتحمل  ذاتیا،  معھا  التعامل  وكیفیة  المعاصرة  الھندسیة  بالقضایا  االلمام 

 واألخالقیة. 
ملة، واالستفادة من امكانیات برامج الحاسب ة المتكا.االبداع واالتقان فى تصمیم المشاریع المعماری -9

 فى ضمان ذلك .
التحقیق -10 مھارات  بالتفاصیللدیھ  واالھتمام  المادیة ،  والنماذج  الذھنیة  الصور  بناء  ومھارة   ،

 والرقمیة. 
التحدیات  -11 لمواجھة  المعمارى  التصمیم  مشكالت  لحل  كأداة  الحاسب  واستخدام  اسكشاف 

 ذات النھایات المفتوحة.والسیناریوھات المعقدة والغامضة و
 الوعى بالتنوع الثقافي واالختالفات وتأثیر العمارة على شخصیة المجتمع وھویتھ.  -12
 معالجة القضایا الحضریة والتخطیطیة الستیفاء احتیاجات المجتمع. -13
میع وتنسیق جمیع ممارسة دور المھندس المعماري كقائد لمشاریع التصمیم من خالل فھم وتج -14

 التخصصات. 
 ل بكفاءة مع ما یستجد من التقنیات وبرامج الحاسب فى عملیة التصمیم والتنفیذ. التعام -15
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 الھندسة بتكنولوجیا العمارة الرقمیة برنامجمصفوفة الجدارات الخاصة بمقررات 

No. Type Level/
Year Code Cr hr A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3

1 0 HUM001 1 1
2 0 HUM002 1 1
3 0 HUM003 2 1 1
4 1 HUM004 2 1 1
5 1 HUM101 1 1 1
6 1 HUM201 2 1 1 1

HUM121 Research and Analysis Skills 1 1

HUM124 Negotiation Skills 1 1

HUM126 Marketing 1 1

HUM127 Profession Ethics 1 1

8 0 BSE001 3 1 1
9 0 BSE002 3 1 1

10 0 BSE003 3 1 1 1
11 0 BSE004 3 1 1 1
12 0 BSE005 2 1 1 1
13 0 BSE006 2 1 1
14 0 BSE007 3 1 1 1
15 0 BSE008 3 1 1 1 1
16 0 BSE101 3 1 1 1

17 0 BSE202 3

18 1 BSE201 2 1 1
1 BSE123 Physics-3 1 1
0 BSE002 Statistics 1 1 1
1 BSE122 Marketing 1 1

1 BSE123 Business Administration 1 1 1

1 BSE124 Building and Construction 1 1 1

2 BSE221 Waste Management 1 1 1

2 HUM222 Accounting 1 1 1

20 1 ADT102 2 1 1 1
21 1 ADT114 2 1 1 1
22 2 ADT215 3 1 1 1
23 1 ADT101 3 1 1 1
24 1 ADT115 2 1 1 1
25 1 ADT113 3 1 1
26 2 ADT213 3 1 1 1
27 2 ADT303 3 1 1 1
28 2 ADT405 3 1 1 1
29 2 SAE119 2 1 1 1
30 2 SAE209 2 1 1 1
31 2 SAE309 2 1 1 1
32 2 SAE319 2 1 1 1
33 2 ENE319 2 1 1 1
34 2 ADT111 3 1 1 1
35 3 ADT201 3 1 1
36 3 ADT103 3 1 1 1
37 ADT112 3 1 1 1
38 ADT202 4 1 1 1
39 ADT212 4 1 1 1
40 ADT203 3 1 1 1
41 ADT302 3 1 1 1
45 SAE308 2 1 1 1
47 ADT312 1 1 1 1
48 3 ADT116 1 1 1 1

4 ADT221 Architecture and Society 1
4 ADT222 Writing on Architecture 1 1 1
4 ADT223 Scientific Thinking 1 1 1
4 ADT224 Art and Architecture 1 1

ADT421 Human Sciences in Architecture 1 1
ADT422 Architecture Criticism 1 1 1
ADT423 Creativity and Innovation 1 1 1
ADT424 Modern Architectural Trends 1 1 1

50 ADT404 2 1 1
51 ADT314 2 1 1
52 ADT313 3 1 1
53 ADT211 4 1 1
54 ADT301 4 1 1
55 ADT311 4 1 1
56 ADT401 4 1 1
57 ADT402 3 1
58 ADT411 6 1 1
59 ADT304 4 1 1 1
60 ADT403 3 1 1
61 ADT412 3 1 1
62 ADT305 1 1 1 1

ADT431
Environment and Sustainable 
Development 1 1 1

ADT432 Solar Energy in Buildings 1 1 1

ADT433 Urban Geography 1

ADT434 Modern Construction Systems 1 1

ADT435 Energy Simulation in Buildings 1 1 1

ADT436 Computer Applications in Urban 
Planning and GIS 1 1 1

Graduation Project I
Digital Architecture Studio (4)
Digital Architecture Studio (3)
Digital Architecture Studio (2)
Digital Architecture Studio (1)

4

Digital Drawing
Urban Design
Urban Planning
Landscape Design 
Structural Analysis

History of Architecture (1)
History of Architecture (2)
Theories  of Architecture
Fundamentals of Architectural Design
Architectural Programming

63

49

G
en

er
al

 S
pe

ci
al

ity
 

Acoustic Systems in Buildings
Illumination Systems in Buildings

Plane Surveying 

Field Training 1

Environmental Design & Building Form  (2)

General Competencies for Engineers Basic Architectural Engineering 
Competencies

Subspecialty 
Competencies

title

History of Engineering and Technology
Human Rights
Report Writing
Communication and Presentation Skills
Technical English Language
Environment and Pollution Sciences 

Building Legislations

Engineering Mathematics-1

Architecture Studio (2)
Building Construction (1)
Building Construction (2)

Course

4

Fa
cu

lty
 R

eq
ui

re
m

en
t

U
ni

ve
rs

ity
 R

eq
ui

re
m

en
t

4

Digital Fabrication

HUM121 
Elective-1   

Design & Renewable Energy
Architecture Studio  (1)

Environmental Design & Building Form (1)

Architecture Working Designs (1)
Architecture Working Designs (2)

Chemistry
Eng. Drawing and Projection with PC

Properties of Materials
Structural Design & Programming
Structural building Systems

19

7

Engineering Mechanics-2

Engineering Mathematics-2

2HUM22x 
Elective-2

Competence Matrix of Architecture with Digital Technology  Program

Physics-1
Physics-2
Engineering Mechanics-1

Numerical Analysis

Modelling & Simulation

Engineering Economics 

ARC46x 
Elective 

(5&6)

ADT22x
Elective -

3&4

Parametric Design

1

Digital Media/Studio
Field Training 2

Graduation Project II
Advanced Working Designs/BIM Systems
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   الھندسة بتكنولوجیا العمارة الرقمیة) منطوق الجدارات لبرنامج 70جدول رقم (

Competence Key Definition 
 

A1 Identify, analyze and solve complex engineering problems by applying engineering basic science, fundamentals 
and mathematics. 

A2 Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze and interpret data, assess and 
evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering judgment to draw conclusions. 

A3 
Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified needs with 
consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical and other aspects as appropriate to the 
discipline and within the principles and contexts of sustainable design and development. 

A4 Utilize contemporary technologies, codes of practice and standards, quality guidelines, health and safety 
requirements, environmental issues and risk management principles. 

A5 Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning. 

A6 Plan, supervise and monitor implementation of engineering projects, taking into consideration other trades 
requirements. 

A7 Function efficiently as an individual and as a team member of multi-disciplinary and multi-cultural groups.  

A8 Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences using contemporary 
tools. 

A9 Use creative, innovative and flexible thinking and acquire entrepreneurial and leadership skills to anticipate and 
respond to new situations. 

A10 Acquire and apply new knowledge; and practice self, lifelong and other learning strategies. 

B1 
 Create architectural, urban and planning designs that satisfy both aesthetic and technical requirements, using 
adequate knowledge of: history and theory, related fine arts, local culture and heritage, technologies and human 
sciences 

B2 
 Produce designs that meet building users’ requirements through understanding the relationship between people 
and buildings, and between buildings and their environment; and the need to relate buildings and the spaces 
between them to human needs and scale 

B3 Generate ecologically responsible, environmental conservation and rehabilitation designs; through understanding 
of: structural design, construction, technology and engineering problems associated with building designs 

B4 
Transform design concepts into buildings and integrate plans into overall planning within the constraints of: 
project financing, project management, cost control and methods of project delivery; while having adequate 
knowledge of industries, organizations, regulations and procedures involved. 

B5 
 Prepare design project briefs and documents, and understand the context of the architect in the construction 
industry, including the architect’s role in the processes of bidding, procurement of architectural services and 
building production 

C1 Use digital technology as a tool to solve design problems and apply innovate in the design of integrated projects 
C2 Use efficiently new technologies and computer programs in the design and implementation processes    
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 ندسة بتكنولوجیا العمارة الرقمیة الھ خریطة المقررات لبرنامج
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 الھندسة بتكنولوجیا العمارة الرقمیة قائمة المقررات التخصصیة لبرنامج 
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 ): مقررات التخصص العام االجباریة 71جدول رقم ( 

Course 
Code Course Title Pre-

requisites Cr. 
 ساعات االتصال 

 Contact Hours أسم المقرر 
Lec. Tut Lab ∑ 

ADT102 History of 
Architecture (1) 

 ) 1تاریخ العمارة (  2     2 2 

ADT114 History of 
Architecture (2) ADT102 2 2     2  ) 2تاریخ العمارة ( 

ADT215 Theories of 
Architecture ADT114 3 2 2   4  نظریات العمارة 

ADT101 
Fundamentals of 
Architectural 
Design 

التصمیم  مبادئ  4   2 2 3 
 المعمارى 

ADT115 Architectural 
Programming  2 2 1   3   برمجة التصمیم

 المعمارى 
ADT113 Digital Drawing BSE008 3 2   4 6  الرسم الرقمى 
ADT213 Urban Design  3 2 2   4  التصمیم العمرانى 
ADT303 Urban Planning  3 2 2   5 مرانى التخطیط الع 
ADT405 Landscape Design  ADT301 3 2 3   4  تصمیم المواقع 

SAE119 Structural 
Analysis  2 1 3   4  تحلیل إنشاءات 

SAE209 Properties of 
Materials  2 2   2 4  خواص المواد 

SAE309 Structural Design 
& Programming SAE119 2 1 3   4   التصمیم اإلنشائى

 والبرمجة 

SAE319 Structural 
building Systems SAE119 2 1 3   4  نظم إنشاء المبانى 

ENE319 
Design & 
Renewable 
Energy 

HUM201 
التصمیم والطاقة   4   3 1 2

 ADT302 المتجددة 

ADT111 Architecture 
Studio (1) ADT101 3 1 4   5  1االستودیو المعمارى 

 
ADT201 Architecture 

Studio (2) 
ADT111 
ADT115 3 1 4   5  2االستودیو المعمارى 

 
 

ADT103 Building 
Construction (1)   3 1 4   5 ) 1إنشاء المبانى (  

ADT112 Building 
Construction (2) ADT103 3 1 4   5 ) 2إنشاء المبانى (  

ADT202 
Architecture 
Working Designs 
(1) 

ADT112 4 2 4   6   التصمیمات المعماریة
 1التنفیذیة 

 

ADT212 
Architecture 
Working Designs 
(2) 

ADT202 4 2 4   6   التصمیمات المعماریة
 2التنفیذیة

 

ADT203 
Environmental 
Design & Building 
Form (1) 

التشكیل والتصمیم البیئى   4   2 2 3  
1 
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ADT302 
Environmental 
Design & Building 
Form (2) 

ADT203 3 2 2   4   التشكیل والتصمیم البیئى
2 

 

 
SAE308 Plane Surveying   2 1   3 4  المساحة المستویة  

ADT312 Building 
Legislations   1 1 1   2  تشریعات المبانى  

ADT116 Field Training 1   1     3 3  1التدریب المیدانى  

  ساعات اإلتصال إجمالي 105   64 المعتمدة  الساعات إجمالي

 

 

 4& 3المقررات االختیاریة   -التخصص العام االختیاریة ): مقررات 72جدول رقم ( 

Course 
Code Course Title Pre-

requisites Cr. 
 ساعات االتصال 

 Contact Hours أسم المقرر
Lec. Tut Lab ∑ 

ADT221 Architecture and 
Society   2 2     2 العمارة و المجتمع 

ADT222 Writing on 
Architecture   2 2     2  الكتابة عن العمارة 

ADT223 Scientific 
Thinking   2       2  التفكیر العلمى 

ADT224 Art and 
Architecture   2 2     2  الفن والعمارة 

ADT421 Human Sciences 
in Architecture   2 2     2   العلوم االنسانیة فى

 العمارة 

ADT422 Architecture 
Criticism   2 2     2  النقد العمارى 

ADT423 Creativity and 
Innovation   2 2     2  اإلختراع و اإلبتكار 

ADT424 
Modern 
Architectural 
Trends 

االتجاھات الحدیثة فى   2     2 2  
 العمارة 

 إجمالى ساعات اإلتصال  4    4 4إجمالى الساعات المعتمدة
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 ): مقررات التخصص الدقیق االجباریة 73جدول رقم (

Course 
Code Course Title Pre-

requisites Cr. 
 أسم المقرر ساعات االتصال 

Contact Hours   
Lec. Tut Lab ∑   

ADT313 Parametric 
Design   3 2   5 7  التصمیم البارامترى 

ADT111 
Digital 
Architecture 
Studio (1) 

ADT201 
4 2   5 7 

االستودیو المعمارى 
 1الرقمى 

ADT113   

ADT301 
Digital 
Architecture 
Studio (2) 

ADT211 
4 2   5 7 

االستودیو المعمارى 
 2الرقمى 

ADT203   

ADT311 
Digital 
Architecture 
Studio (3) 

ADT301 
4 2   5 7 

المعمارى ستودیو اال
 3الرقمى 

ADT302   

ADT401 
Digital 
Architecture 
Studio (4) 

ADT311 
االستودیو المعمارى  7 5   2 4

 ADT313 4الرقمى 

ADT402 Graduation 
Project I   3 2   3 2  1مشروع التخرج 

ADT411 Graduation 
Project II 

ADT401 
 2تخرج المشروع  10   8 2 6

ADT402 

ADT304 

Advanced 
Working 
Designs/BIM 
Systems 

ADT212 4 2   6 8 
التصمیمات التنفیذیة  

المتطورة/ نمذجة 
 معلومات المباني

ADT403 Digital 
Fabrication   3 2   3 5  التصنیع الرقمى 

ADT412 Digital 
Media/Studio   3 2   3 5  الرقمیةالوسائط 

ADT404 
Acoustic 
Systems in 
Buildings 

BSE004 2 1   3 4   نظم الصوتیات فى
 المبانى 

ADT314 
Illumination 
Systems in 
Buildings 

BSE004 2 1   3 4  نظم إضاءة المبانى 

ADT305 Field Training 
 2التدریب المیداني          1   2

 ال إجمالى ساعات اإلتص 73   43 إجمالى الساعات المعتمدة 
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 6&  5المقررات االختیاریة  -): مقررات التخصص الدقیق االختیاریة  74جدول رقم ( 

Course 
Code Course Title Pre-

requisites 
Cr. 
Hr. 

 ساعات االتصال 
 Contact Hours أسم المقرر 

Lec. Tut Lab ∑ 

ADT431 
Environment and 
Sustainable 
Development 

البیئة والتنمیة   3   1 2 2  
 المستدامة 

ADT432 Solar Energy in 
Buildings   2 2 1   3   الطاقة الشمسیة فى

 المبانى 
ADT433 Urban Geography   2 2     2  جغرافیا العمران 

ADT434 
Modern 
Construction 
Systems 

ADT212 2 1 2   3  اإلنشاء الحدیثة نظم 

ADT435 
Energy 
Simulation in 
Buildings 

محاكاة الطاقة فى   3   2 1 2  
 المبانى 

ADT436 

Computer 
Applications in 
Urban Planning 
and GIS 

ADT303 2 1   3 4 

تطبیقات الكمبیوتر   
العمرانى    للتخطیط

ونظم المعلومات  
 الجغرافیة 

 إجمالى ساعات اإلتصال  8   4 إجمالى الساعات المعتمدة
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 بالتكنولوجیا الرقمیة  العمارةاإلجباریة لبرنامج   تطلبات التخصص العاممالمحتوى العلمى ل
Content of Core Requirement Compulsory Courses for Architecture with 

Digital Technology Program 
 

Course Code: ADT102  History of Architecture (1) (1)العمارة  تاریخ 
Pre-requisite: none Cr. Hr: 2 - Lec.: 2 
Course Content  المقرر  محتوى 
A global-oriented survey of the history of architecture, from the 
prehistoric to the sixteenth century including Ancient Egypt, 
Ancient Greece, Ancient Rome, Early Christian and byzantine, 
and Islamic Architecture - An introduction to design principles 
and analysis. It also highlights the elements of architecture 
including domes, columns, towers, arches and arcades, 
doorways, windows, pediments and gables, vaulting, roofs, and 
stairways.  

من  بدءا  العمارة  مرورا    تاریخ  التاریخ  قبل  ما  مرحلة 
الفرعونیة   و  بالعمارة  القبطیة  و  والرومانیة  الیونانیة  و 

البیزنطیة وصوال الى العمارة اإلسالمیة. بحیث یتم التركیز 
الفترات   تلك  في  ظھرت  التي  التصمیمیة  المبادئ  على 
قباب   من  المختلفة  المعماریة  العناصر  تحلیل  و  الزمنیة 

 ت و زخارف وقباب واسقف وساللم. وأعمدة و ابراج وفتحا

References  
1. Sir Banister Fletcher, A History of Architecture, 20th ed., Architectural Press Books, Oxford, 1996. 
2. Prina Francesca & Demartini Elena, 1000 Years of World Architecture, Thames & Hudson, London, 2006. 
3. Moffett, Marian, Fazio Michael, A World History of Architecture, Laurence Publishing, London, 2003 
4. Cole, Emily, Architectural Details: A Visual Guide to 5000 years of Building Styles, Ivy Press, 2002. 
*********************************************************************************** 
 
Course Code: ADT114 History of Architecture (2) (2)العمارة  تاریخ 
Pre-requisite: ADT102 Cr. Hr: 2 - Lec.: 2 
Course Content  المقرر  محتوى 
The course covers Romanesque, Gothic, Early, High, and Late 
Renaissance, as well as the Baroque and Rococo eras, 
Palladianism, Neo-classical, and picturesque. It also covers the 
developments of the nineteenth century which led to key 
architectural movements. Innovations in the use of materials 
such as iron and glass are investigated through the eclectic and 
classical revival styles.  

سمات   و  مالمح  عن  تعریفیة  دراسة  على  المقرر  یحتوي 
عمارة الرومانسك و عصر النھضة و الباروك والروكوكو.  

إلى العمارة الكالسی كیة الحدیثة وبعض المفاھیم  باإلضافة 
 الخاصة بعمارة القرن التاسع عشر (االنتقائیة و اإلحیائیة).

د خالل  من  ظھرت  وذلك  التي  المباني  انواع  راسة 
 والعناصر المعماریة ومالمح كل فترة زمنیة. 

References  
1.  Sir Banister Fletcher, A History of Architecture, 20th ed., Architectural Press Books, Oxford, 1996. 
2. Murray, Peter, The Architecture of the Italian Renaissance, Thames & Hudson, London, 2007.  
3. Picon, Antoine, French Architects and Engineering in the Age of Enlightenment, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1992.  
4. Prina Francesca & Demartini Elena, 1000 Years of World Architecture, Thames & Hudson, London, 2006. 
5. Toman, Rolf, The Art of the Italian Renaissance, Ullmann & Könemann, Cologne, 1995. 
6. WATKIN David, A History of Western Architecture, 2nd Ed., Laurence King, London, 2000. 
7. Hopkins, Owen, Reading Architecture: A Visual Lexicon, Laurence King Publishing, 2012. 

 
***************************************************************************************** 
Course Code: ADT215 Theories of Architecture     العمارة   نظریات 
Pre-requisite: ADT114 Cr. Hr: 3 - Lec.: 2, Tut. :2 
Course Content  المقرر  محتوى 
The 20th century Architecture (modernism); its features, reasons, 
movements, architecture pioneers (Walter Gropius, Frank Lloyd 
Wright, Le Corbusier, Mies Van Drohe, Frank Gehry, Zaha Hadid, 
Daniel Libeskind, Kenzo Tang, etc..). In addition, studying 
Architectural trends and its principles’ such as Post Modernism, 
High Tech, Green Architecture, Sustainable Architecture, Biophilic, 
Biomimicry, Blob Architecture, Parametric Design, Dynamic 
Architecture, Liquid Architecture, and any other updated trends. 

أسباب ظھ  العشرین  القرن  ومالمحھا  عمارة  ورھا 
الفترة.   ھذه  في  ظھروا  الذین  المعماریین  وأھم 
اإلتجاھات   عن  تعریفیة  دراسة  الى  باإلضافة 
الخضراء   العمارة  مثل  ومبادئھا  الحدیثة  المعماریة 
البیوفیلیا والمحاكاة والعمارة   المستدامة و  والعمارة 

والسائلة و ما ھو  المنتفخة والبارامتریة والمتحركة  
 في اإلتجاھات المعماریة.   جدید ومستحدث

 
 

References  
1. Glancey, Johanathan, The Story of Architecture, DK Publishing, 2000. 
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2. Prina Francesca & Demartini Elena, 1000 Years of World Architecture, Thames & Hudson, London, 2006. 
3. Mallgrave, Harry Francis, ARCHITECTURAL THEORY, An Anthology from Vitruvius to 1870, Volume 
I, Blackwell Publishing, 2006. 
4. Tietz, Jürgen, THE STORY OF MODERN ARCHITECTURE OF THE 20th CENTURY, h.f.ullmann 
publishing, 2013. 

****************************************************************************************** 
Course Code: ADT101 Fundamentals of Architectural Design المعماري التصمیم  مبادئ 
Pre-requisite: None Cr. Hr: 3 - Lec.: 2, Tut. :2 
Course Content  المقرر  محتوى 
The design fundamentals  such as: proportions, scale, 
space organization,  primary shapes, volumes, etc. 
Space organizations - rhythm, datum, balance, etc.   
Visual Design and perception theories as Gestalt - 
Architectural Patterns and Form Transformations. 

للتصمیم   األولیة  (النسب،  المبادئ  االتزان،  المالمعماري   ، قیاس 
األحجام ..) في    -اغي والكتل ، األشكال األساسیةالفراغات والتنظیم الفر

  تصمیم وتنظیم الفراغات في الحیز المعماري .
وغیرھا.   جشتالت  كنظریة  اإلدراك  ونظریات  البصري  التصمیم 

 ودراسة التحوالت الشكلیة و النمط المعماري.
References  
1. Ernst Neufert, Architects’ Data, The Alden Group Ltd. Oxford and Northampton - (3rd Edition) - 2002 
2. Ching, Francis D.K., Architecture: Form, Space &Order, VNR Co.,1997 
3. Metcalf, Keys D., Planning Academic and Equipment. London: Pall Mall Press, First Edition, 1970. 
4. Radford, Antony et al., The Elements of Modern Architecture Understanding Contemporary Buildings, 
Thams&Hudson, 2014.  

****************************************************************************************** 
 

Course Code: ADT115 Architectural Programming برمجة التصمیم المعمارى  
Pre-requisite: None Cr. Hr: 2 - Lec.: 2, Tut. :1 
Course Content  المقرر  محتوى 
 Proposing the Architectural design program, order and 
disorder, how to analyze the design problems and solutions 
considering critical thinking - the design concept and zoning 
are essential in order to apply the Design Process holistically 
through class assignments. 
Building typology; analyze the design principles for different 
buildings types such as Educational, Healthcare, Resorts, 
Office, and Public service buildings. 

المعما  البرنامج  وضع  والالنمطیة   ريأساسیات  النمطیة 
المعماریة  الحلول  وطبیعة  التصمیمیة  المشكلة  وتعریف 

ة المفھوم المعماري  واسالیب التفكیر المنطقي إلى جانب دراس
التمارین  خالل  من  وتطبیقھا.  التصمیمیة  العملیة  وخطوات 

 الفصلیة.  
ودراسة أنواع المباني المختلفة وتحلیل عناصر كل مبنى على 

ومعرفة   كانت  حدة  سواء  المختلفة  المباني  تصمیم  اساسیات 
 تعلیمیة او سیاحیة او صحیة او مباني عامة.

 References  
1. William M. Pena & Steven A. Parshall, Problem Seeking, John Willy & Sons, New York, 2001.  
2. Garcia, Mark, Patterns of Architecture, Wiley, 2009 
3. Zumthor, Peter, Thinking Architecture, Birkhauser, n.d. 
4. Perren, Claudia, Perception in Architecture: Here and Now, Cambridge Scholar Publishing, 2015. 
5. Makstutis, Geoffrey, Design Process in Architecture: From Concept to Completion, Laurence King 
Publishing, 2018. 

***************************************************************************************** 
Course Code: ADT 113 Digital Drawing  الرسم الرقمى 
Pre-Requisite: BSE008 Cr. Hr: 3 - Lec. : 2, Lab. :4 
Course Content  المقرر  محتوى 
Digital media and its application in architecture. Focus 
is on enabling skill acquisition in the use of AutoCAD, 
3D Studio Max. Course introduces 2D drafting and 3D 
modeling using CAD applications - modeling, rendering 
and animation using 3D Studio Max. 

الرقمیة   الھندسى  الوسائط  الرسم  الھندسة  وتطبیقاتھفى  في  ا 
تمكین على  التركیز  وینصب  من   المعماریة.  اكتساب   الطالب 

بالكمبیوتر،. الرسم  برامج  تطبیقات  استخدام  في    كیفیة المھارات 
صیاغة النمذجة باستخدام األوتوكاد لثتائى وثالثى األبعاد، اإلظھار  

 وكیفیة معالجة الصور 
References  
The Manual of the chosen programs 

***************************************************************************************** 
Course Code: ADT213 Urban Design التصمیم العمرانى 
Pre-Requisite: None Cr. Hr: 3 - Lec.: 2, Tut. :2 
Course Content  المقرر  محتوى 
Urban design concepts, methods, techniques and tools - 
integration of urban design with urban planning and 
architecture in design   -  Urban design project in the 

 
وأدوات    العمرانىالتصمیم   وتقنیات  وأسالیب  تكامل  –مفاھیم 

  - التصمیم الحضرى مع التخطیط العمرانى والعمارة فى التصمیم
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existing construction of different character - the project of 
urban design in the new architecture   - Spatial relations in 
the built environment - the relationship between buildings 
and the movement network and the open space - the 
perception and design of urban spaces - the design of 
residential groups and neighborhoods - visual elements of 
the city - visual succession - visual matrix - cities brand - 
global and local experiences - Evaluation and 
implementation of planning. 

 –بع  ع التصمیم العمرانى فى العمران القائم المختلف الطامشرو
   -مشروع التصمیم العمرانى فى العمران الجدید 

المبنیة   البیئة  في  الفراغیة  العالقات  المبانى    -تنظیم  بین  العالقة 
المفتوحة والمساحة  الحركة  الفراغات    -وشبكة  وتصمیم  إدراك 

واألحیا  -الحضریة السكنیة  المجموعات  العناصر   -ءتصمیم 
للمدینة البصریة  -البصریة  البصریةال  –المتتابعة  مدن   -مصفوفة 

الممیزة ومحلیة  –  العالمات  عالمیة  وتنفیذ    –   تجارب  التقییم 
 التخطیط. 

 
References  
1. Carmona, Matthew, Taner Oc. Et al, Public Places - Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design, 
Boston: Architectural Press, 2003 
2. Moughtin. Cliff. ET, Urban Design; Method and Techniques, Architectural Press. 1999 
3. Moughtin. Cliff. ET, Urban Design; Street and Square, Third Edition, , Architectural Press. 2003 
4. Moughtin. Cliff. ET, Peter Shirley, Urban Design; Green Dimensions, 2nd Ed., Arch. Press., 2005 
5. Reid Ewing and Otto Clemente, Measuring Urban Design Metrics for Livable Places, 2nd Ed., Arthur C. 
Nelson and Reid Ewing, 2013. 

 ******************* ********************************************************************** 
Course Code: ADT303 Urban Planning  التخطیط العمرانى 
Pre-Requisite: None Cr. Hr: 3 - Lec.: 2, Tut. :2 
Course Content  المقرر  محتوى 
Urban planning concepts, levels and stages   -   Regional 
planning concepts, levels, types, stages and theories - Egypt's 
planning regions (proposed and proposed divisions) - 
Interregional development integration - Global and local 
experiences of regional development   -  Local planning 
concepts and levels    -  New cities (theories - establishment - 
bases and planning criteria - site selection - site analysis - 
global and local experiences). 
Urban Planning Project in Degraded Urban Areas - 
Assessment of the Current Situation (Problems, Implications 
and Possibilities) - Methods of Dealing with Degraded Areas 
- General Analysis of the Region - Preparation of Alternatives 
Planning - Assessment and Selection of the Optimal 
Alternative. 
Urban planning project in new urban areas (residential 
neighborhood) Housing planning rates - Planning rates for 
services - Population density and construction - Functional 
relations and movement for neighboring design. 

والمراحلھ  ا والمستویات   المفاھیم  العمراني:   -لتخطیط 
التخطیط االقلیمي: المفاھیم والمستویات واألنواع والمراحل  

معتم  -والنظریات   (تقسیمات  التخطیطیة  مصر  دة  أقالیم 
األقالیم  -ومقترحة) بین  التنمیة  عالمیة  –تكامل  تجارب 

اإلقلیمیة   المحلى     -  ومحلیةللتنمیة  المفاھیم    -التخطیط 
(نظریات    -والمستویات   الجدیدة  أسس  -إنشائھا    -المدن 

  - تحلیل الموقع  -إختیار الموقع المناسب    -ومعاییر تخطیطھا  
 تجارب عالمیة ومحلیة). 
ي في المناطق العمرانیة المتدھورة  مشروع التخطیط العمران

والمحدد–القائمة (المشكالت  الراھن  الوضع  ات  تقییم 
المتدھورة     –واإلمكانیات)   المناطق  مع  التعامل    – أسالیب 

التقییم    –عملیة اعداد البدائل التخطیط  -التحلیل العام للمنطقة  
 واختیار البدیل األمثل. 

العم المناطق  في  العمراني  التخطیط  الجدیدة  مشروع  رانیة 
لإلسكان   التخطیطیة  سكنیة)المعدالت  المعدالت   -(مجاورة 

العالقات    –الكثافة السكانیة والبنائیة  –لخدمات   التخطیطیة ل
 الوظیفیة والحركة لتصمیم المجاورة. 

References  
1. DE Chiara, G., “Urban Planning and Design Criteria”, Van Nostrand Reinhold London, 1990. 
2. Byansh. Comprehensive City Planning, 1985 . 
3. Donald L. Elliott, A Better Way to Zone: Ten Principles to Create More Livable Cities, 2008 

- 17-03919الرقم الدولي: -20330/2006الجزء األول،د/ شفق الوكیل،رقماإلیداع   تطبیقات)  –أساس    –التخطیط العمراني (مبادئ   .4
977 . 

اإلسكان   .5  ) العمراني  الوكی  –الخدمات    –التخطیط  الثانید/ شفق  الجزء   ( اإلیداع    -القاھرة  –ل،ایكوبا  الحركة  الرقم   -   50012رقم 
 977-17-5106-9الدولي:

 1995 –مكتبة األنجلو المصریة  –التخطیط االقلیمي  -خالد عالم أحمد  .6
 **************************************************************************************** 
Course Code: ADT405 Landscape Design   تصمیم المواقع الطبیعیة 
Pre-Requisite: ADT301 Credit Hours: 3 – Lec.: 2 – Tut. : 3 
Course Content  المقرر  محتوى 
Principles of landscape architecture- Site investigation- 
Functional concepts- Preliminary design and master plan.  - 
Hard landscape elements - Soft landscape elements - 
Components of landscape projects- Natural components- 
Apply the basics of Environmental design and building 
technologies in the field of landscape design. 

  - الوظیفیة المفاھیم  -الموقع تحلیل -تنسیق المواقع ھندسة مبادئ
الجامدة  -الرئیسي  والتخطیط  ألوليا  التصمیم   – العناصر 

اللینة المواقع مكونات  -العناصر  تنسیق  العناصر    -مشروعات 
الجامدةعناصر    -الطبیعیة   التصمیم    -الموقع  أساسیات  تطبیق 

 البیئي وتكنولوجیا البناء في مجال تنسیق المواقع. 
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References  
1 Chris Peterson, Landscape Ideas You Can Use; Creative Publishing International, Inc. China, 2012 
2 Simon Bell, Elements of Visual Design in the Landscape; Routledge, New York, 2004 
3 Bender, B. & Winer, M., Contested Landscapes: Movement, Exile and Place; Berg, Oxford, 2001 
4 Time Saver Standards for Landscape Architecture; McGraw-Hill, Inc., U.S.A. 1998  

***************************************************************************************** 
Course Code: SAE119 Structural analysis  تحلیل انشاءات 
Pre-Requisite: None Credit Hours: 2 – Lec. : 2 – Tut.: 1 
Course Content  المقرر  محتوى 
The different types of forces, the supports for 
statically determinate structures (Beams, 
Frames, Trusses...).  Calculation of the 
internal forces and drawing the internal 
forces diagrams are part of that course.  

ریقة العناصر المحددة، أنواع العناصر، نماذج المواد، الخواص الھندسیة مقدمة لط
و التمثیل الھندسي، إدخال المعلومات و إخراجھا، أنواع البرامج من حیث تفاعلھا 
التركیز على استخدامھا في تطبیقات  المحددة مع  العناصر  المستخدم. طریقة  مع 

یقة الجساءة و نظریات الطاقة و ونة و طرتحلیل اإلنشاءات. استخدام نظریة المر
اآللي  الحاسب  برامج  بعض  استخدام  المحددة.  العناصر  طریقة  في  تطبیقاتھم 

 الخاصة بطریقة العناصر المحددة في التحلیل اإلنشائي للمنشآت المختلفة 
References  

1. R. C. Hibbeler,  Structural Analysis, Pearson Education, 2014 
***************************************************************************************** 
Course Code: SAE 209 Properties of Materials خواص المواد 
Pre-Requisite : None Credit Hours: 2 – Lec. : 2 – Lab. : 2 
Course Content  المقرر  محتوى 
Introduction to engineering materials - Atomic structure - Crystalline 
structure – Mechanical properties of materials - Equilibrium phase 
diagrams - Iron-   carbon diagram - Ferrous and non–ferrous metals and 
alloys - Heat treatment of metals - Polymers materials, Ceramics 
materials, and Composite materials   -  integrates the study of materials 
science with the applications of materials in construction. The course 
enables the student to understand the relationships between the structure 
of a material, its environment and its mechanical properties 

والمیكانیكیة  ال  الفیزیائیة  والخواص  تركیب 
والمواد  والسیرامیك  والبولیمرات  للفلزات 

الحرارى اال مخططات    -المركبة والمواد   تزان 
دراسة -  الحراریة   المعالجات  -التسابك    -لألطوار

المجھریة   مع  درالبنیة  المواد  خواص  اسة 
البناء في  المواد  مكونات - تطبیقات  بین  العالقة 

وخصائصھالم وبیئتھا  الفیزیائیة    اواد 
 والمیكانیكیھ. 

References  
Daniel D. Pollock, Physical Properties of Materials for Engineers 2nd Edition, CRC Press, 1993 

***************************************************************************************** 
Course Code: SAE309 Structural Design & 

Programming 
 التصمیم االنشائى والبرمجة

Pre-Requisite: SAE119 Credit Hours:2 – Lec. : 1 – Tut. :3 
Course Content  المقرر  محتوى 
The different types of forces, the supports 
for statically determinate structures 
(Beams, Frames, Trusses...).  Calculation of 
the internal forces and drawing the internal 
forces diagrams are part of that course.   
 

مقدمة لطریقة العناصر المحددة، أنواع العناصر، نماذج المواد، الخواص الھندسیة و 
یث تفاعلھا مع التمثیل الھندسي، إدخال المعلومات و إخراجھا، أنواع البرامج من ح

المستخدم. طریقة العناصر المحددة مع التركیز على استخدامھا في تطبیقات تحلیل  
ونة و طریقة الجساءة و نظریات الطاقة و تطبیقاتھم  اإلنشاءات. استخدام نظریة المر

في طریقة العناصر المحددة. استخدام بعض برامج الحاسب اآللي الخاصة بطریقة 
 لتحلیل اإلنشائي للمنشآت المختلفة العناصر المحددة في ا 

References  
N. G. R Iyengar, Programming methods in structural design, Hodder Arnold H& S, 1981.  

***************************************************************************************** 
Course Code: SAE319 Structural Building Systems  نظم انشاء المبانى 
Pre-Requisite: SAE119 Credit Hours: 2 – Lec. : 1 – Tut. : 3 
Course Content  المقرر  محتوى 
The different types of forces, the supports for 
statically determinate structures (Beams, 
Frames, Trusses...).  Calculation of the internal 
forces and drawing the internal forces diagrams 
are part of that course.   

الخواص   المواد،  نماذج  العناصر،  أنواع  المحددة،  العناصر  لطریقة  مقدمة 
الھندسیة و التمثیل الھندسي، إدخال المعلومات و إخراجھا، أنواع البرامج من 

ناصر المحددة مع التركیز على استخدامھا حیث تفاعلھا مع المستخدم. طریقة الع
المر نظریة  استخدام  اإلنشاءات.  تحلیل  تطبیقات  و في  الجساءة  طریقة  و  ونة 

نظریات الطاقة و تطبیقاتھم في طریقة العناصر المحددة. استخدام بعض برامج 
الحاسب اآللي الخاصة بطریقة العناصر المحددة في التحلیل اإلنشائي للمنشآت 

 المختلفة 
References  
 James Ambrose, Building Structures, 2nd Edition 2nd Edition, Wiley, 1993 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+Ambrose&search-alias=books&field-author=James+Ambrose&sort=relevancerank
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****************************************************************************************** 

Course Code: ENE 319 Design & Renewable Energy  التصمیم والطاقة المتجددة 

Pre-Requisite: HUM201, ADT302 Credit Hours: 2 – Lec. : 1 – Tut. : 3 

Course Content  المقرر  محتوى 
Studying the energy consumption in buildings, policies, laws 
and regulations for energy conservation in buildings. 
Estimation of energy requirements and consumption by 
buildings. Study and analysis of architectural design standards 
with a view to rationalizing energy consumption in buildings in 
hot areas. Computer simulation technology to study the thermal 
performance of buildings. 

 ، المباني  في  الطاقة  استھالك  والقوانین   دراسة  السیاسات 
واللوائح الخاصة بترشید استھالك الطاقة في المباني . تقدیر  

قة بواسطة المباني. دراسة وتحلیل  متطلبات واستھالك الطا 
معاییر التصمیم المعماري بھدف ترشید استھالك الطاقة في  
بالحاسوب   المحاكاة  تقنیة   . الحارة  المناطق  في  المباني 

 للمباني .  لدراسة األداء الحراري

References  
1. Ziyad Salameh, “Renewable Energy System Design”, Elsevier, 2014 
2. Carlo Vezzoli & others, “Designing Sustainable Energy for All”, Springer, 2018 
3. Shin’ya Obara, “Optimum Design of Renewable Energy Systems” IGI Global , 2014 

****************************************************************************************** 
Course Code: ADT111 Architecture Design Studio (1) ) 1ستودیوالتصمیم المعمارى( 
Pre-Requisite: ADT101 Credit Hours: 3 – Lec. : 1 – Tut. : 4 
Course Content  المقرر  محتوى 
Creativity - The perception of architecture as an orderly 
relation between space form  and structure in response to 
behavioral, contextual, environmental, and aesthetic 
requirements-   Represent design ideas through drawings 
and model making- Verbally express design ideas- Simple 
and short explorative projects – Design a small residential 
building 

الفر  -االبتكار   بین  منظمة  كعالقة  العمارة  والشكلإدراك     اغ 
والبیئیة  والسیاقیة  السلوكیة  للمتطلبات  استجابة  في  واالنشاء 

الرسومات    - والجمالیة خالل  من  التصمیمیة  األفكار  عن  التعبیر 
مشروعات   –التعبیر عن الفكرة التصمیمیة لفظیا    -وصنع النماذج
 سكني صغیر.تصمیم مبنى  - طة قصیرةاستكشافیة بسی

References  
1. Francis D. K. Ching, James F. Eckler, Introduction to Architecture 1st Ed., Wiley, 2013. 

2. Simon Unwin , Exercises in Architecture: Learning to Think as an Architect,  Routledge, 2012. 
3. De Bono, E. Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas, Harper Collins, 
1992 

****************************************************************************************** 
Course Code: ADT201 Architecture Design Studio  (2) ) 2ستودیوالتصمیم المعمارى( 
Pre-Requisite:  ADT111, ADT115 Credit Hours: 3 – Lec. : 1 – Tut. : 4 
Course Content  المقرر  محتوى 
Apply the concept of: "Form, Space and Composition" – 
An “outside-in” approach to design form and 
architectural composition- Apply aspects of composition: 
proportion, balance, rhythm, dynamics etc. to generate 
form –Use of three-dimensional models in the 
development of design- Discuss issues of: meaning, 
mission and symbolism and its applications- Review and 
analysis of the works of architects adopting this design 
concept. 

والتكوین""ال  مفھوم والفراغ  من   -شكل  المعماري  التصمیم  منھج 
للداخل   والتكوینات    ”outside-in“الخارج  الشكل  بالتركیز على 

النسبة، والتوازن، واإلیقاع،   تطبیق الجوانب التشكیلیة:  -المعماریة
الداخلیة والحركة الفراغات  توظیف  عن  الناتجة  الكتل     - لتشكیل 

مناقشة قضایا    -بعاد في تطویر التصمیماستخدام النماذج ثالثیة األ
راض وتحلیل أعمال  استع  - المعنى والرسالة والرمزیة وتطبیقاتھا

المنھج   ھذا  یعتمدون  الذین  المعماریین  للمھندسین  المختلفة 
 التصمیمى.

References  
1. Leland M. Roth, Understanding Architecture. Its Elements, History and Meaning, West  View Press; 
Second Edition, 2006  
2. Jennifer Masengarb & Krisann Rehbein, The Architecture Handbook, (Student Edition), Chicago 
Architecture Foundation, 2007 

****************************************************************************************** 
Course Code: ADT 103 Building Construction (1)  1( مبانيإنشاء( 
Pre-requisite: None Credit Hours: 3 , Lec. : 1 – Tut. : 4 
Course Content  المقرر  محتوى 
The course aims to clarify the building materials (symbols, 
terms and characteristics) and means of application that achieve 

البناء    وخصائصھا  :  مواد  مصطلحاتھا،    -رموزھا، 
 تحقق االستخدام األفضل لھذه المواد.ووسائل التطبیق التي  
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the best use of these materials. the used building systems (load 
bearing walls, structural construction) and structural elements 
of the building. 
The methods of preparing the construction drawings for the 
building to meet the requirements, including; drilling, site 
processing, types of foundations, walls, openings and 
reinforced concrete roofs (for small spans). And types of stairs 
(materials and design) and all types of insulation in buildings 
(thermal, water and sound) and its details. Expansion and 
displacement joints, Studying openings types (doors, windows, 
...) 

الحاملـة، اإلنشاء   (الحوائط  المستخدمة محلیاً  البناء  أنظمة 
 نشائیة بالمبنى. الھیكلي) والعناصر اإل

المتطلبات   تلبي  التي  للبناء  التنفیذ  رسومات  تجھیز  طرق 
االساسات   أنواع  الموقع،  تجھیز  الحفر،  ویشمل  المحلیة، 

ف الخرسانیة المسلحة (للبحور والحوائط والفتحات واألسق 
الساللم (مواد و تصمیم) والعزل في  أنواع  الصغیرة). و 

و الصوت) وتفاصیلھ.  المباني بأنواعھ (الحراري والمائي  
فواصل الھبوط والتمدد، دراسة انواع الفتحات ( االبواب ، 

 الشبابیك،...)

References  
1. Ching, Francis D.K., “Building Structures Illustrated: Patterns, Systems, and Design”, Wiley; 2nd Edition, 
2013 
2. “Barry’s Advanced Construction of Buildings”, 3rd Edition, Stephan Emmitt & Christopher A. Gorse, John 
Wiley & Sons, 2014 
3. Ching, Francis D.K., “Building Structures Illustrated”, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2014 

 ****************************************************************************************** 
Course Code: ADT112 Building Construction (2) (2) مباني إنشاء 

Pre-request : ADT103 Credit Hours: 3 , Lec. : 1 – Tut. : 4 
Course Content  المقرر  محتوى 

The course aims to analyze the architectural and structural 
elements, and the ceilings as one of the structural building 
elements (formations with effective structural surfaces, flat 
surfaces, curved surfaces).  
Buildings with large spans, ways of covering roofs (wood 
construction, steel construction, concrete roofs) Finishing 
(traditional floors, raised floors, .....) - (finishing of suspended 
ceilings - curtain walls - light partitions) 

الع تحلیل  الى  المقرر  واالنشائیة،  یھدف  المعماریة  ناصر 
(التكوینات باألسطح   االسقف كأحد عناصر المبنى اإلنشائیة 
القشریة   البالطات  المستویة،  األسطح  الفعالة،  اإلنشائیة 

 نیة). المنح
(ألسقف   األسقف  تغطیة  طرق  و  الواسعة  البحور  منشأت 

المعدنیة  -الخشبیة   اعمال -األسقف  الخرسانیة)  األسقف 
(تش  المرفوعة  التشطیبات  االرضیات   ، االرضیات  طیبات 

المعلقة–،.....) األسقف  الستائریة  - (تشطیبات    - الحوائط 
 القواطیع الخفیفة) 

References  
1. Ching, Francis D.K., Building Structures Illustrated: Patterns, Systems, and Design, Wiley; 2 editions, 
2013 
2. Heino, angel, structure systems, Hatje Cantz; 3 editions, 2007 
3. Alan J. Brookes, "Cladding of Buildings", Fourth Edition, Maarten Meijs, Taylor & Francis e-Library, 
2008. 
4. Roger Greeno & Roy Chudley, Building Construction Handbook”, 10th Edition, Routledge, 2014 
5. Ash Ahmed and John Sturges, “Materials Science in Construction: An Introduction”, Taylor & Francis 
Group, 2015 
6. Francis D. K. Ching, Barry Onouye & Douglas Zuberbuhler, “Building Structures Illustrated”, 2nd 
Edition, John Wiley & Sons, 2014 

****************************************************************************************** 

Course Code: ADT202 Architecture Working Designs (1)  التصمیمات المعماریة
 (1) التنفیذیة

Pre-request: ADT112 Credit Hours: 4 , Lec. : 2 – Tut. : 4 
Course Content  المقرر  محتوى 
Developing the primary project into executive drawings as 
a basic component in implementation documents of the 
building. The course includes the principles of the 
executive drawings and their organization (plans, facades, 
sections, layout) and various details. A detailed study of 
the covering methods of the construction with large spans 
by different construction materials. Types of cladding for 
structural buildings. 

أساسي ت كمكون  تنفیذیة  الى رسومات  االبتدائي  المشروع  طویر 
العط مستندات  مبادئ في  المقرر  یشمل  للمبنى.  والتنفیذ  اء 

والقطاعات   والواجھات  (المساقط  وتنظیمھا  التنفیذیة  الرسومات 
دراسة تفصیلیة لطرق تغطیة    والموقع العام) والتفاصیل المتنوعة.

أنواع التكسیة للمبانى      -یة مختلفةإنشاء البحور الكبیرة بمواد انشائ
  الھیكلیة

References  
1. Stephan Emmitt & Christopher A. Gorse, “Barry’s Advanced Construction of Buildings”, Third 
Edition, John Wiley & Sons, 2014 
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2. “Architect’s Handbook of Construction Detailing”, David Kent Ballast, John Wiley & Sons, 2009 
3. David Dernie, Laurence “Architectural Drawing”, Second Edition, King Publishing, 2014 
4. Alan Jefferis, David A. Madsen "Architectural Drafting and Design”, Sixth Edition, 2011  
5. Marco Hemmerling • Luigi Cocchiarella, “Informed Architecture; Computational Strategies in 
Architectural Design”, Springer International Publishing AG, 2018 
6. Andrew Watts, “Modern Construction Handbook,”, 3rd Edition, AMBRA, 2013 
7. Graham   Bizley, “Architecture in Detail II”, Elsevier, 2010 

****************************************************************************************** 

Course Code: ADT212 Architecture Working 
Designs (2) (2) التصمیمات المعماریة التنفیذیة 

Pre-request : ADT202 Credit Hours: 4 , Lec. : 2 – Tut. : 4 
Course Content  المقرر  محتوى 
Continue the study of working designs of the executive 
project in the previous course: the various architectural 
details; details of the construction sections, the Sanitary 
Fixture drawings (sewage- water supply), Technical  
Fixture (the electrical works), the site coordination 
drawings, and the special details drawings. 

بالمقرر   استكمال دراسة الرسومات الخاصة بالمشروع  التنفیذى 
السابق: التفاصیل المعماریة المختلفة وتفاصیل لتشكیل القطاعات 
االنشائیة ورسومات االعمال الصحیة ورسومات االعمال الكھربیة  

الموقع   تنسیق  اعمال  الخاصة  ورسومات  االعمال   –ورسومات 
التفاصیل ( الداخلیة   –الواجھات الداخلیة    –القطاعات التشریحیة  

 .الموقع ) والخارجیة وتنسیق
References  
1. Marco Hemmerling & Luigi Cocchiarella, “Informed Architecture; Computational Strategies in 
Architectural Design”, Springer International Publishing AG, 2018 
2. Andrew Watts, “Modern Construction Handbook”, 3rd Edition, AMBRA, 2013 
3. “Andrew Watts Modern Construction Envelopes”, 2rd Edition, AMBRA, 2014 
4. Andrew Watts, “Modern Construction Roofs”, Springer-Verlag, 2005 
5. Graham   Bizley, “Architecture in Detail II”, Elsevier, 2010 
6. “Architect’s Handbook of Construction Detailing”, David Kent Ballast, John Wiley & Sons, 2009 
7. Francis D. K. Ching, Barry Onouye & Douglas Zuberbuhler, “Building Structures Illustrated”, 2nd Edition, 
John Wiley & Sons, 2014 

****************************************************************************************** 

Course Code: ADT203 Environmental Design & 
Building Form (1) 

 1التشكیل و التصمیم البیئى 

Pre- Requisite:  Credit Hours: 3 , Lec. : 2 – Tut. : 2 
Course Content  المقرر  محتوى 
Concepts and methods for energy-efficient and environmentally 
responsible building design. Topics include climate, thermal 
comfort, heat flows through building materials, natural 
ventilation, passive, active and renewable energy systems, and 
environmental implications of building. Emphasizes practical 
applications for environmental design through analysis of 
precedent buildings and design projects. 

 مفاھیم وأسالیب تصمیم المباني الموفرة للطاقة والصدیقة
ال الراحة  المناخ،  تشمل  المواضیع  تدفق  للبیئیة.  حراریة، 
والتھویة   البناء  مواد  خالل  من  ونظم  الحرارة  الطبیعیة، 

الطاقة السلبیة والنشطة والمتجددة، واآلثار البیئیة الناجمة  
البیئي   للتصمیم  العملیة  التطبیقات  على  وتشدد  البناء.  عن 

 من خالل تحلیل المباني وتصمیم المشاریع. 

References  
1. The 2005 World Sustainable Building Conference, Sustainable Building Design Book, 2005, Tokyo, 
Japan 
2. Christian Schittich, Solar Architecture, Institute fur internatonale Architektur, Basil, Switzerland, 2003 
************************************************************************************ 

Course Code: ADT302 Environmental Design & 
Building Form (1) 

 2التشكیل و التصمیم البیئى 

Pre- Requisite: ADT203 Credit Hours: 3 , Lec. : 2 – Tut. : 2 
  

Course Content  المقرر  محتوى 
Architectural morphology for saving energies in buildings – 
green buildings rating systems global and local – green pyramid 
– zero energy buildings – existing buildings’ retrofitting for 
sustainability – exercises to apply all the previous 

المبا فى  الطاقة  توفیر  أجل  من  المعمارى   -نى  التشكیل 
  –  الھرم  األخضر    –یا ومحلیا  أسالیب تقییم المبانى  عالم

اعادة تجھیز المبانى القائمة لتصبح   –المبانى صفر الطاقة 
 تمارین متنوعة على كل ما سبق    -خضراء 

References  
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1. Marian Keeler,  Bill Burke, Fundamentals of Integrated Design for Sustainable Building 1st Edition, US 
Green Building Council, 2009.  
2. Jennifer Masengarb & Krisann Rehbein, The Architecture Handbook, (Student Edition), Chicago 
Architecture Foundation, 2007 

****************************************************************************************** 
Course Code: ADT312 Building Legislation  المباني تشریعات 
Pre-requisite:  Credit Hours: 1, Lec. : 1 – Tut. : 1 
Course Content  المقرر  محتوى 

Legislations and their importance – concepts and 
objectives of buildings’ legislations – land use 
distribution and Urban policies – requirements and 
exceptions – samples and applications  

مفھوم    -مفھوم وأھداف قوانین البناء    -الجوانب التشریعیة واھمیتھا  
توزیع اإلستعماالت على المناطق العمرانیة    -اف قانون اإلسكان  وأھد

ل  – الدولة  العمران  سیاسات  فى  ذات    -لتحكم  العمرانیة  المناطق 
الخاصة   الخاصة  اإلشتراط  -الطبیعة  اإلشتراطات  و  العامة    -ات 
 تطبیقات وامثلة .

References  
2008-والئحتھ التنفیذیة قانون البناء الموحد  -وزارة االسكان والمرافق .1  

 
 

Course Code: SAE308                     Surveying                                 المساحة المستویة 
Pre-request :None Cr. Hrs.: 2 – Lec. : 1 – Lab. : 3 

Course Content 
Introduction - Unites of Surveying Measurements - Chain and 
Detail Surveying - Cadastral map construction - Details of 
Maps , Scales , Areas Measurements and Calculation , Map 
Shrinkage - Compass Surveying , Magnetic north , Surveying 
and Prismatic Compasses , Compass Traverses – Plain Table 
Surveying - Theodolite Surveying , Introduction to Teodolites 
- Temporary Adjustment of the Theodolite and angles 
measurement - Leveling , Methods of levelling works , 
Applications of levelling , Longitudinal and cross sectional 
levelling - Earth work calculations – Contour lines , Contour 
Maps 

 المقرر محتوى
المساحى    –مقدمة   والحساب  القیاس    – وحدات 

المسا الطولى    بأدواتى  حالرفع  رسا    –القیاس 
التفصیلیة   الرسم    –الخرائط  مقاییس    – أنواع 

المساحات   المساحیة،    – حساب وقیاس  البوصلة 
الھندسیةااستخدام وتطبیقاتھا  مضلعات  – تھا 

التیودولیت وقیاس    – البوصلة   مقدمة عن جھاز 
وتطبیقاتھا   –الزوایا   المیزانیة  فروع  المیزانیة، 
المساح   – الھندسیة الخراط    –ى  المیزان  رسم 

الحفر    –الكنتوریة   أعمال  فى  الكمیات  حساب 
 للمشروعات الھندسیة   والردم

References 
 977-00-5701-1، الترقیم الدولي  1993-8648رقم االیداع بدار الكتب    –  المیزانیةطرق الرفع و  –  المستویة  المساحة .1

 الحمید كمال حسن ابومریم عبد أ.د.
  أ.د.  977-19-9944-3لدولي  ، الترقیم ا  1996-10657رقم االیداع بدار الكتب    -   المستویة  ساحةالمالتدریبات العملیھ في   .2

 الحمید كمال حسن ابومریم  عبد
********************************************************************************* 
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المحتوى العلمى لمتطلبات التخصص العام اإلختیاریة لبرنامج العمارة 
 بالتكنولوجیا الرقمیة

Content of Core Requirement Elective Courses for Architecture 
with Digital Technology Program 

Course Code: ADT221            Architecture and Society     العمارة والمجتمع  
Contact Hours: 2 Lec (2cr hr.)  
Course Content 
Approach to architectural thoughts from a philosophical stand. The 
formation of theories in societies and their impact upon 20th century 
architecture. Study of modern theories of architecture (interactions 
between art and science, urban meanings, historical dimensions, 
structures and buildings, quotations and simulation among different 
architectural identities). 

 محتوى المقرر 
دراسة العمارة فى قالب فلسفى. تكوین ھذه النظریات  

فى عمارة القرن الواحد و   فى المجتمعات و تأثیرھا
(العالقة  للعمارة  الحدیثة  النظریات  دراسة  عشرین. 

- االبعاد التاریخیة-المعانى العمرانیة-بین الفن و العلم
 محاكاة الھویة) -لبناءالبنیة و ا

References 
1. Richard Rogers &  Richard Brown, A Place for All People: Life, Architecture and the Fair Society , Canongate 

Books,  2017 
2.  Esther Charlesworth, Humanitarian Architecture, Routledge, (2014) 
********************************************************************************* 
Course Code: ADT222            Scientific Thinking              التفكیر العلمى 
Contact Hours: 2 Lec (2cr hr.)  
Course Content 
The unifying aspects of the scientific approach to the study of 
nature and human behaviour - the nature of scientific inquiry 
and investigation - the process of fact identification and concept 
formation and testing - applications of the approach in various 
disciplines - concepts and theories of science into a broad 
historical, philosophical, and cultural context - traces the 
development of these theories and concepts to their present 
status. 

 محتوى المقرر 
والسلوك   الطبیعة  لدراسة  العلمي  للمنھج  المنظمة  الجوانب 

البحث    -اإلنساني   والتحقیق  طبیعة  تحدید   -العلمي  عملیة 
واختباره   المفھوم  وتشكیل  في    -الحقائق  المنھج  تطبیقات 

التخصصات   سیاق   -مختلف  إلى  العلوم  ونظریات  مفاھیم 
یتتبع تطور ھذه النظریات    -تاریخي وفلسفي وثقافي واسع  
 والمفاھیم إلى وضعھا الحالي. 

References 
1. Robert M. Martin وScientific Thinking, Broadview Press, United Kingdom, 2002 

********************************************************************************* 
Course Code: ARC332 Art and Architecture                  العمارة  الفن و  
Contact Hours: 2 Lec (2cr hr.)  
Course Content 
Acquainted with arts that are involved in architectural works 
such as: mosaics, stained  glass, fresco painting, coloured 
reliefs and other  techniques; research techniques of different 
ancient and modern  architectural styles. Analysis and 
assessment of colour utilization in  building facades and 
building interiors  

 محتوى المقرر 
مثل:   المعماریة  التطبیقات  على  تأثیره  ومدى  الفن  تعریف 

المعشق-الفسیفساء الجداریة-الزجاج  صور  ال-الرسومات 
الب-الزیتیة التطبیقات األخرى.  التاریخیة  و  التطبیقات  حث فى 

والحدیثة. تطبیقات األلوان و إستخدامتھا فى واجھات المبانى  
و العمارة الداخلیة. التطبیقات الرقمیة وإستخدامات برامج مزج 

 األلوان. 
References 

1. New York Times Critics, “Art and Architecture”, Holland Cotter, New York, 2018 
2. Jane Rendell, Art and Architecture, A Place Between, London: IB Tauris, forthcoming September 2006 

********************************************************************************* 
 
Course Code: ARC333 Human Factors in Architecture اإلنسانیة فى العمارة وامل الع  
Contact Hours: 2 Lec. (2cr hr.)  
Course Content 
Understanding how buildings are used & how occupants react to 
their environment- Issues of aural, thermal and visual comfort- 

 محتوى المقرر 
یتفاعل المستعملون مع   فھم لكیفیة استخدام المباني، وكیف

والحراریة    -بیئتھم السمعیة  الراحة  قضایا  إیضاح 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Richard+Brown&search-alias=books&field-author=Richard+Brown&sort=relevancerank
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The need for Post Occupancy Evaluation- Introduction to 
behavioral studies- Elements of behavioral studies and 
adaptation issues- Definition of building sustainability in order 
to meet occupants’ needs and organizational needs- Adaptation 
and environmental comfort. 

في    -والبصریة مقدمة  اإلشغال  بعد  ما  تقییم  إلى  الحاجة 
عناصر الدراسات السلوكیة وقضایا    -الدراسات السلوكیة  

ت  تعریف استدامة المباني فیما یتعلق بتلبیة احتیاجا -التكیف
التنظ واالحتیاجات  المبنى  والراحة    -یمیة  شاغلي  التكیف 

 البیئیة  
References 
1. Jon Lang, “Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental 

Design”, Van Nostrand Reinhold, 1987. 
2. Krista Sykes, “Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009 “, Princeton Architectural 

Press, 2010. 
********************************* ********************************************************* 
 
Course Code: ARC544                  Architectural Criticism   النقد المعمارى 
Contact Hours:  1 Lec + 2 Tut (2cr hr.) 
Course Content 
Multiplicity of architectural thinking- Principles of architectural 
criticism- Procedures of architectural criticism- Techniques of 
evaluating projects- How to write a critical essay- Evaluating 
architectural competitions. 

 محتوى المقرر 
مبادئ النقد المعماري   -لتفكیر المعماري  مبدأ التعددیة فى ا

المعماري     - النقد  المشر  -أسالیب  تقییم    -وعات,تقنیات 
 .المسابقات المعماریةتقییم  -كیفیة كتابة مقال نقدى 

References 
1. Alan Colquhoun  , Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical 

Change Paperback The MIT Press, USA,  1985. 
****************************************** ************************************************ 
Course Code: ARC333 Creativity and Innovation       االختراع واالبتكار 
Contact Hours: 2 Lec. (2cr hr.)  
Course Content 
Introduction to creativity and creative problem solving 
techniques, innovation strategies, collective thinking. Types of 
thinking convergent, divergent. Creative mental abilities, whole 
brain thinking. Group projects involve applications of brain 
storming, synectics, and delphi techniques. 

 محتوى المقرر 
اإلبداعیة  مقدمة   المشكالت  حل  وتقنیات  لإلبداع 

أنواع التفكیر      - واستراتیجیات االبتكار والتفكیر الجماعي
القدرات العقلیة اإلبداعیة ، والتفكیر   -المتقاربة والمتباعدة  

الدماغ كلھ. تتضمن المشروعات الجماعیة تطبیقات العصف  
 وتقنیات دلفي. -لتزامن وا -الذھنى 

References 
1. Jeff Dyer, Hal Gregersen & Clayton M. Chritensen, The Innovator’s DNA, Harvard Business Review Press 

,2011. 
2. Jonne Ceserani, Innovation & Creativity, Kogan Press, 1995 
3. Jacob Goldenberg, Inside the Box, Architectural Press, 2010. 

********************************************************************************* 
Course Code: ARC334                Modern Architectural Trends االتجاھات المعماریة الحدیثة 
Contact Hours: 2 Lec. (2cr hr.)  
Course Content 
An outline of the theory of architecture and urbanism in 
Contemporary Architecture in 21st Century Architecture- 
Analysis of buildings as the products of culture, technology and 
other mechanisms- Special problems of architectural design 
and design thinking. 

 محتوى المقرر 
العمارة  العری الخطوط   في  والعمران  العمارة  لنظریة  ضة 

القرن   في  للثقافة    -21المعاصرة  كمنتجات  المباني  تحلیل 
المشاكل الخاصة بالتصمیم    -والتكنولوجیا وغیرھا من اآللیات

 المعماري والفكر المعماري.

References 
1. David Lloyd Jones, "Architecture and the Environment: Bioclimatic Building Design ", Overlook Press, 

1998. 
2. Ann Sussman,  Justin B Hollander, “Cognitive Architecture: Designing for How We Respond to the Built 

Environment”, Routledge, 2014. 
3. As advised by the instructor according to the trends taught  

********************************************************************************* 
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 العمارة بالتكنولوجیا الرقمیة لبرنامج  الدقیق لتخصصاإلجباریة ل متطلباتال

Content of Specialized Requirement Compulsory Courses for 
Architecture with Digital Technology Program 

 

Course Code: ADT404 Acoustic Systems in 
Buildings  نظم الصوتیات في المباني 

Pre-request : BSE004 Credit Hours: 2 , Lec. : 1 – Lab. : 3 
Course Content  المقرر  محتوى 
The main elements in the acoustics study - Sound 
behavior in open and closed spaces - Sound frequency, 
frequency of noise and ways of controlling it (sound 
absorbent materials and different absorption methods) 
Computer in architectural solutions for audio - 
applications. 

سلوك الصوت فى األماكن    –العناصر األساسیة فى دراسة الصوتیات  
والمغلقة   الترد  –المفتوحة  وزمن  الصوت  وطرق  مدى  للضجیج  د 

السیطرة علیھ ( المواد الماصة للصوت والطرق المختلفة لالمتصاص  
الصوت   تكبیر  صاالت    –)   ) الفراغات  صوتیات  تصمیم  أسس 

الموسیقى    –المسارح    –المحاضرات   الخ)  …قاعات  استخدام    –. 
 تطبیقات .  –الحاسب اآللى فى الحلول المعماریة للصوتیات 

References  
1. Osama A.B. Hassan, “Building Acoustics and Vibration, Theory and Practice”, World Scientific 
Publishing, 2009 
2. Marshall Long, “Architectural Acoustics”, Elsevier, 2006 
3. William J. Cavanaugh & Joseph A. Wilkes, “Architectural Acoustics, Principles and Practice”, Willy 
and Sons, 2000 

****************************************************************************************** 

Course Code: ADT314 Illumination Systems in 
Buildings  نظم ااإلضاءة في المباني 

Pre-request : BSE004 Credit Hours: 2 , Lec. : 1 – Lab. : 3 
Course Content  المقرر  محتوى 
The course deals with the lighting design (natural and 
artificial), providing general theories for design and 
simulation of buildings’ lighting. Digital simulation of 
natural lighting, sunlight and artificial lighting. The use 
of modern computer programs as a simulation tool. 

یتناول المقرر اسس تصمیم اإلضاءة (الطبیعیة و الصناعیة) تقدیم  
المحاكاة   واإلضاءة.  المبانى  محاكاة  و  لتصمیم  العامة  النظریات 
الصناعیة.   الشمس و اإلضاءة  الطبیعیة وضوء  الرقمیة لإلضاءة 

 كاه .إستخدام برامج الكمبیوتر الحدیثة كأداة مح

References  
1. Gregg D. Ander, “Daylighting Performance and Design”, John Wiley & Sons, 2003 
2. Christopher Meek, Kevin Van Den Wymelenberg, “Daylighting and Integrated Lighting Design”, 
Routledge, 2014 
3. Samuel Mills, “Fundamentals of Architectural Lighting”, Taylor & Francis, 2018 
4. Peter Tregenza, David Loe, “The Design of Lighting”, Routledge, 2013 

 

Course Code: ADT 313 Parametric Design  التصمیم البارامتري 
Pre-request :None Cr. Hrs.: 3 – Lec. : 2 – Lab. : 5 
Course Content  المقرر  محتوى 
Definition of parametric design - how to generate 
mathematical shapes and form parametric patterns - 
applied experiments in architecture, urban design and 
planning. 

من المعادالت  كیفیة تولید األشكال   -تعریف التصمیم البارامترى
البارا  -الریاضیة   األنساق  تطب   -متریةوتكوین  فى  تجارب  یقیة 

 العمارة والتصمیم العمرانى والتخطیط.

References  
1. Robert Woodbury, “Elements of Parametric Design”, Routledge, 2010 
2. Kostas Terzidis, “Algorithmic Architecture”, Routledge, 2006 
3. Jane Burry, Mark Burry, “The New Mathematics of Architecture”, Thames & Hudson, 2010 
4. Carlos R. Barrios, “Parametric Design in Architecture: Fundamentals, Methods, Applications”, Walter de 
Gruyter, 2013 
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 ***************************************************************************  
Course Code: ADT211 Digital Architecture Studio 

(1) 
 ) 1االستودیو المعمارى الرقمى (

Pre- Requisite: ADT 201 & ADT 113 Lab. : 5 –Lec. : 2  – 4Cr. Hrs:  
Course Content  المقرر  محتوى 
Transforming to the methods and techniques of designing and 
expressing ideas digitally - Ideas and practices of digital thinking 
and creative exploration for solving design problems - Medium 
projects complexity - Effect of the structural system , materials 
on the design process and the final form of the architectural 
product - through 3D models, the relationship between shape and 
method of construction in enhancing aesthetic properties of 
vacuum, shape and configurations. 

التصمیم والتعبیر عن األفكار  التحول ألسالیب وتقنیات 
الرقمى واالستكشاف   -  رقمیا التفكیر  أفكار وممارسات 

مشروعات متوسطة   -الخالق وحل المشاكل التصمیمیة  
أثیر النظام اإلنشائى وطریقة ومواد البناء على  ت  –التعقید  

المعمارى   للمنتج  النھائي  والشكل  التصمیم  من    -عملیة 
لعالقة بین الشكل و طریقة  ا  خالل النماذج ثالثیة األبعاد، 

والشكل  للفراغ  الجمالیة  الخصائص  تعزیز  في  االنشاء 
 نات.  یوالتكو

References  
1. Anthony di Mari, Operative Design: A Catalog of Spatial Verbs – BIS Publishers, 2013 
2. Ali, C. A. Brebbia, Digital Architecture and Construction, WIT Press, 2006 

*************************************************************************** 
Course Code: ADT301 Digital Architectural Studio (2) ) 2االستودیو المعمارى الرقمى ( 
Pre- Requisite: ADT211, ADT203 5 Lab. : –Lec. : 2  – 4Cr. Hrs:  
Course Content  المقرر  محتوى 
Developing the intellectual, creative and formative capacities 
in dealing with the design process in its different stages through 
the unconventional approach to the different dimensions of the 
design process. It also introduces and deals with new concepts 
and concepts in design. It also explores new methodologies and 
mechanisms in the design process, and also explores and uses 
new tools and media in design, expression and expression. As 
well as exploring new intellectual and structural dimensions - 
projects on a larger scale. 

الف القدرات  تناول  تطویر  في  والتشكیلیة  واالبداعیة  كریة 
العملیة التصمیمیة بمراحلھا المختلفة وذلك من خالل التناول  
وایضا   التصمیمیة  للعملیة  المختلفة  لآلبعاد  التقلیدي  غیر 

تصمیم كما  طرح ومعالجة موضوعات ومفاھیم جدیدة في ال 
یتناول تجریب منھجیات وآلیات مستحدثة في عملیة التصمیم  

ایضا   في و  جدیدة  ووسائط  أدوات  واستخدام  استكشاف 
التصمیم واإلظھار والتعبیر ھذا إلى جانب استكشاف أبعاد  

 بمقیاس أكبرمشاریع   -فكریة وتشكیلیة جدیدة

References 
 
1. Dimitris Kottas, Contemporary Digital Architecture: Design and Techniques, Links International, 2010 
2. Neil Leach, Designing for a Digital World (Architectural Design) 1st Edition, , Academy Press, 2002. 

 ************************************ *************************************** ********* 
 

Course Code: ADT311 Digital Architecture Studio 
(3) 

 ) 3االستودیو المعمارى الرقمى (

Pre-Requisite: ADT301& ADT302 Lab. : 5 –Lec. : 2  – 4Cr. Hrs:  
Course Content  المقرر  محتوى 
An advanced digital studio for the latest solutions and 
trends in the fields of modeling, photography, 
animation, simulations, interactive relations between 
visual reality and virtual reality, the effect of site 
determinants on design, interactive interfaces, projects 
with a larger scale. 

مجاالت   فى  الحدیثة  واإلتجاھات  للحلول  متطور  رقمى   –أستودیو 
العالقات التبادلیة بین الواقعى  -المحاكاة   -األنیمیشن    -التصویر  -النمذجة

الالمرئى الواقع  و  التصمیم    -المرئى  على  الموقع  محددات    – تأثیر 
مع األخذ ذات بعد عمرانى مشاریع بمقیاس اكبر   -الواجھات التفاعلیة 

 في االعتبار قوانین البناء والقوانین عامة

References  
1. Dimitris Kottas, Contemporary Digital Architecture: Design and Techniques, Links International, 
2016 
2. Neil Leach, Designing for a Digital World (Architectural Design) 1st Edition, , Academy Press, 2002. 

********************************************************************************* 
Course Code: ADT401 Digital Architecture Studio (4) ) 4االستودیو المعمارى الرقمى ( 
Pre-Requisite: ADT311 & ADT 313 Lab. : 5 –Lec. : 2  – 4r. Hrs:C 
Course Content  المقرر  محتوى 
Advances studies of the rules of parametric design and parallel 
morphology - Exploring the new architectural dimensions by 
addressing the fifth dimension architecturally - The form of 
time and redrafting it in new dimensions - The features of the 

وقواعد   البارامتریھ  التصمیم  لقواعد  متطورة  دراسات 
استكشاف األبعاد المعماریة الجدیدة من    -  التشكیل الموازي

 ً معماریا الخامس  البعد  تناول  واعادة   -خالل  الزمن  شكل 
جدیدة   بأبعاد  المستقبل    –صیاغتھ  عمارة  مباني   -مالمح 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Anthony+di+Mari&search-alias=books&field-author=Anthony+di+Mari&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dimitris+Kottas&search-alias=books&field-author=Dimitris+Kottas&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Neil+Leach&search-alias=books&field-author=Neil+Leach&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dimitris+Kottas&search-alias=books&field-author=Dimitris+Kottas&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Neil+Leach&search-alias=books&field-author=Neil+Leach&sort=relevancerank
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future architecture - Multipurpose buildings with warm 
functions - Testing of designs with parametric techniques and 
digital fabrication. 

اختبار التصمیمات   –متعددة األغراض ذات وظائف حدیئة 
 بالتقنیات البارامتریة والتصنبع الرقمي.  

References  
1. Burry M. (ed.), Digital Architecture (Routledge) – June 2017 
2. Weizman E., Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability (MIT Press) – April 
2017 
3. Carlos R. Barrios, “Parametric Design in Architecture: Fundamentals, Methods, Applications”, Walter 
de Gruyter, 2013 

 ******** *************************************************************************** 
Course Code: ADT402 Graduation Project (1) ) 1مشروع التخرج ( 
Pre- Requisite:  Cr. Hrs: 3 3. : Lab –Lec.: 2  -  
Course Content 
Preparation of the preliminary studies of the graduation 
project- The basic design criteria - Setting and developing the 
program of the project - Site analysis and evaluation- Data 
collection- Research on similar architectural projects- 
Presentation /report on the results of architectural, technical, 
environmental, urban and planning studies. 

 المقرر  محتوى 
المعاییر األساسیة    -إعداد الدراسات األولیة لمشروع التخرج  

المشروع  -للتصمیم برنامج  وتطویر  وتقییم    -صیاغة  تحلیل 
  - الدراسات التحلیلیة للبرنامج والموقع -جمع البیانات  -الموقع

عرض/ تقدیم تقریر    -ت المعماریة المماثلةالمشروعا  بحث عن
والبیئیة   والتصمیمیة  المعماریة  الدراسات  لنتائج  متكامل 

 والحضریة والتخطیطیة. 
References  
1. James A. LaGro Jr., Site Analysis: Linking Program and Concept in Land Planning and Design 1st Edition, 

Wiley; 1 edition, 2001. 
2. Neufert E., Architects’ Data, Wiley-Blackwell; 4 editions, 2012. 
3. Time Saver Standards, Handbook 
4. Architectural books and magazines related to the chosen project type. 

****************************************************************************************** 
Course Code: ADT 411 Graduation Project (2) ) 2مشروع التخرج ( 
Pre- Requisite: ADT401 & ADT402 Cr. Hrs: 6 – Lec. : 2 – Tut. : 8 
Course Content 
The graduation project deals with a complex design 
problem- A real life problem that reflects national needs 
and plans, and achieve the objectives on both architectural 
and urban levels. 

 المقرر  محتوى 
معقدة تصمیمیة  مشكلة  التخرج  مشروع  واقعیة    -یتناول  مشكلة 

الدولة وخطط  باحتیاجات  علي    مرتبطة  ذلك  المستویین  ویحقق 
 المعماري والحضري  

References  
1. Neufert E., Architects’ Data, Wiley-Blackwell; 4th edition, 2012. 
2. Time Saver Standards, Handbook, 2012 
3. As advised by the supervisor 

 
****************************************************************************************** 

Course Code: ADT 304 Advanced Working 
Designs/BIM Systems متطورة   میمات تنفیذیةتص 

Pre-request : ADT 212 Cr. Hrs: 4 – Lec. : 2 – Lab. : 6 
Course Content  المقرر  محتوى 
The preparation of the operational drawings for an advanced 
project that includes architectural and construction details, 
sanitary drainage, nutrition, electrical, mechanical and artificial 
air conditioning. Building Information Modeling (BIM) 
applications, how to manage business from implementation 
documents and building tests. 

على   ویشتمل  متطور  لمشروع  التنفیذیة  الرسومات 
واإلنشائیة،  المعماریة  الصحي    التفاصیل  الصرف 

والتغذیة، الكھربائیة، المیكانیكیة والتكییف االصطناعي 
المباني،   معلومات  نمذجة  تطبیقات   .(BIM)    كیفیة و

 إدارة االعمال من مستندات التنفیذ وإختبارات المبنى. 

References  
1. Paul F Aubin & Darryl McClelland, “BIM Collaboration with Autodesk Navisworks”, G3B Press, 2014 
2. Clare Olsen and Sinéad Mac Namara, “Collaborations in Architecture and Engineering”, Taylor & Francis, 
2014 

******************************************************************************************  
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Course Code: ADT403 Digital Fabrication  التصنیع الرقمى 

Pre-Requisite: Cr. hr.rs: 3 – Lec. : 2 – Lab. : 3 
Course Content  المقرر  محتوى 

Digital Fabrication - Numerical applications in digital 
manufacturing, architecture and housing. 

معدات التصنیع  -فكرة التخیل الرقمى--تعریف بالتصنیع الرقمى
تطبیقات متعددة فى مجال التصنیع الرقمى و العمارة و  -رقمىال

 اإلسكان.
 References: 

2012 Laurence King Publishing,n in Architecture, Digital Fabricatio, Nick Dunn1.  
 

****************************************************************************************** 
Course Code: ADT412 Digital Media/Studio استودیو الوسائط الرقمیة 

Pre-Requisite: None Cr. hr.rs: 3 – Lec. : 2 – Lab. : 3 
Course Content  المقرر   محتوى 
Advanced projects in architectural visualization with an 
emphasis on the use of computer graphics animation and 
video production media. Workshop introduces advanced 
visualization software and teaches exploration of spatial 
expressions in motion graphics format. Students review and 
discuss selected literature and video materials on films. 

مشاریع متقدمة في التصور المعماري مع التركیز على استخدام  
  - الرسوم المتحركة لرسومات الكمبیوتر ووسائط إنتاج الفیدیو  

استكشاف  ورش وتعلم  المتقدمة  التصور  برامج  تقدم  عمل  ة 
تنسیق   في  المكانیة  یقوم  التعبیرات  المتحركة.  الرسومات 

في   المختارة  الفیدیو  ومواد  األدب  ومناقشة  بمراجعة  الطالب 
 األفالم. 

 References: 
Alessandro Delfanti & Adam Arvidsson, Introduction to Digital Media 1st Edition,  Wiley-Blackwel, 2019. 

****************************************************************************************** 

Course Code: ADT304 Field Training 2 ) 2التدریب المیدانى ( 
Pre-Requisite: ADT116 Cr. hr.rs: 1 

Course Content  المقرر   محتوى 
The student performs field training in an organization 
related to his specialization. The training takes place on 
site during the summer vacation after the second year 
exams. Members of the staff supervise the field training 
and monitor the training process, according to the 
regulations set by the department. The duration of 
training should not be less than 6 weeks (in one or two 
organization   ) . At the end of the training, the student 
should prepare and submit a technical report of his 
activities within the training, the report is to be 
evaluated by a committee (assigned by the department 
council). The assessment is performed within the first 4 
weeks of the following semester and results are added 
to the grades of the third year.  

سات ذات الصلة  میدانى خارجى في أحد المؤسیتدرب الطالب تدریب  
بتخصصھ. یتم تنفیذ التدریب العملى في الموقع خالل األجازة الصیفیة  
ھیئة  أعضاء  أحد  یقوم  الثانیة.  الفرقة  امتحانات  من  االنتھاء  بعد 
من   المستھدف  تحقیق  من  للتأكد  التدریب  على  باألشراف  التدریس 

ال لدلیل  طبقا  بالموقع  التدریب  القسعملیة  قبل  من  المعتمد  م  تدریب 
العلمى. یشترط إلتمام التدریب العملى ان تكون مدة التدریب عبارة  

أسابیع كاملة (یجوز ان تكون في مؤسسة واحدة أو إثنان). في  6عن 
التدریب    فترة  نھایة التدریب یقدم كل طالب تقریر فنى عن ما تم في

لجنة یشكلھا مجلس    المیدانى حیث یتم مناقشة الطالب في ھذا بواسطة
ا  األربعة  القسم  األسابیع  المناقشة خالل  تتم عملیة  أن  لمختص على 

على ان یتم إدراج  ، األولى من الفصل الدراسى األول من العام التالى 
 درجات ھذا التقییم في نتیجة الفرقة الثالثة.

References 
1. The practical field training handbook of the academic department. 
 

************************************************************************************** 
  

https://www.amazon.com/Nick-Dunn/e/B001JP091U/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Alessandro+Delfanti&search-alias=books&field-author=Alessandro+Delfanti&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Adam+Arvidsson&search-alias=books&field-author=Adam+Arvidsson&sort=relevancerank
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 العمارة بالتكنولوجیا الرقمیة لبرنامج  الدقیق  لتخصصاإلختیاریة ل متطلباتال

Content of Specialized Requirement Elective Courses for 
Architecture with Digital Technology 

 
Course Code: ADT 431 Environment and 

Sustainable Development 
 البیئة و التنمیة المستدامة 

 
Pre- Requisite: Cr.Hrs: 2 – Lec. : 1 – Tut. : 2 
Course Content  المقرر  محتوى 
Defining the concept of sustainable development as the latest 
development trends to be implemented in the 21st century - 
Ways to provide adequate shelter for all - Improving human 
settlements management - Enhancing planning and 
management in land use in a sustainable way - Ways to 
encourage popular participation - Role of NGOs in 
sustainable development - Mechanisms Implementation - 
Applications. 

التنمیة   اتجاھات  كأحدث  المستدامة  التنمیة  بمفھوم  التعریف 
سبل توفر المآوى المالئم    –  21التى سیتم تطبیقھا فى القرن  

البشریة    –للجمیع   المستوطنات  ادارة  تعزیز   –تحسین 
التخطیط واالدارة فى مجال استعماالت االراضى على نحو 

الشعبیة    –  مستدام المشاركة  تشجیع  المنظمات    –سبل  دور 
المستدامة   التنمیة  فى  حكومیة  التنفیذ    –الغیر   –آلیات 

 تطبیقات. 

References  
1 M.H. Fulekar, Bhawana Pathak & R K Kale, Environment and Sustainable Development  – Springer 
Nature; 2014 edition (16 October 2013) 
2 Zbigniew H. Gontar, Smart Grid Analytics for Sustainability and Urbanization, IGI Global; 1 edition 
(June 27, 2018) 

 
Course Code: ADT 432 Solar Energy in Buildings  المبانى الطاقة الشمسیة فى 

Pre- Requisite: Cr. Hrs: 2 – Lec. : 1 – Tut. : 2 
Course Content  المقرر  محتوى 
Available solar radiation, radiation on opaque and 
translucent materials – theory – types - and performance 
of solar collectors - energy storage in solar systems, solar 
water heating in buildings - passive and active solar 
heating - design of solar heating systems - solar cooling in 
buildings - desiccant cooling systems - economics of solar 
systems - computer applications. 

الشفافة وغیر اإلشعاع الشمسي المتاح ، واإلشعاع على المواد غیر  
الشفافة ، ونظریة وأنواع وأداء مجمعات الطاقة الشمسیة ، وتخزین  

وتسخین المیاه بالطاقة الشمسیة في    -الطاقة في األنظمة الشمسیة  
والنشط    -المباني   السلبي  الشمسي  أنظمة    -والتسخین  وتصمیم 

أنظمة التبرید    -والتبرید الشمسي في المباني    -لشمسي  التسخین ا
 .تطبیقات الكمبیوتر -اقتصادیات األنظمة الشمسیة   -ة المجفف

References  
 Dorota Chwieduk, Solar Energy in Buildings: Thermal Balance for Efficient Heating and Cooling, ElSevier, 

2014 
 ***************************************************************************** 

Course Code: ADT 433 Urban Geography  جغرافیا العمران 
Pre- Requisite: Cr. Hrs: 2 – Lec. : 1 – Tut. : 2 
Course Content  المقرر  محتوى 
Geography of Urban and Rural Urbanization (Concepts - 
Foundations of Classification - Methods of Research in the 
Geography of Urbanization in Old Cities in Different 
Civilizations) - Geographical Locations and Urbanization - 
Urban Growth and Installation Theory - Elements of City 
Structure and Urban Fabrication - Topographic Analysis of 
the Cantor and its Importance (Types - importance - 
elements - geographical reference - maps projections - 
coordinates - representation of phenomena on maps) - 
exercises. 

أسس التصنیف   -جغرافیة العمران الحضرى والریفى ( مفاھیم 
مناھج البحث فى جغرافیة العمران بالمدن القدیمة بالحضارات    –

نمو   - المدن   وعمران الجغرافیة مواقعال  -المختلفة)   نظریات 
العمرانى  -وتركیبھاالمدن   والنسیج  المدینة  تركیب    - عناصر 

تحلیل محاور الحركة    – التحلیل الطبوغرافى للكنتور وأھمیتھ  
  -أھمیتھا    – الخرائط الجغرافیة والعمران (أنواعھا    –وأھمیتھا  

إلحداثیات  ا –مساقط الخرائط  –المرجع الجغرافى  -عناصرھا 
 .تمارین  – تمثیل الظواھر على الخرائط) –

References  
 .  2003د. محمد مدحت جابر، جغرافیة العمران "الریفى والحضرى" ،القاھرة، مكتبة األنجلو،  1
 . 2012عیة، د. فتحى محمد أبو عیانة، جغرافیة العمران "دراسة تحلیلیة للقریة والمدینة" ،اإلسكندریة ، دار المعرفة الجام 2
 1980جغرافیة العمران، بیروت، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، د. عبد الفتاح محمد وھیبة، في  3

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=M.H.+Fulekar&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bhawana+Pathak&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=R+K+Kale&search-alias=stripbooks
https://bookauthority.org/author/Zbigniew-H.-Gontar
https://www.amazon.com/Analytics-Sustainability-Urbanization-Electrical-Engineering/dp/1522539964?tag=uuid10-20
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4 L. N. Verma , Urban geography, Rawat Publications,2006. 
5 James H. Johnson, Urban Geography, Elsevier ,2013. 

**************************************************************************************** 

rse Code: ADT 434Cou Modern Construction Systems نظم اإلنشاءات الحدیثة 

Pre- Requisite: ADT202 Cr. Hrs: 2 – Lec. : 1– Tut. : 2 
Course Content  المقرر  محتوى 
Introduction to construction methods and their 
applications - the techniques and methods of 
manufacturing in the sites and factories - the 
economics of application and implementation of the 
various traditional, developed, Flexibility - Design 
flexibility Building economics. 

تقنیات وطرق التصنیع    -التعریف بأسالیب البناء المتطورة وتطبیقاتھا  
ع باإلضافة إلى دراسة اقتصادیات التطبیق والتنفیذ  فى المواقع والمصان 

سابقة   والطرق  والممیكنة  والمطورة  التقلیدیة  المختلفة  اإلنشاء  لنظم 
 –مجاالت التداخل بین النظم    –التجھیز : أسس اختیار النظم اإلنشائیة  

التصمیم وإعداد المستندات اقتصادیات    –التصنیع والتنفیذ    –التصمیم  
 اقتصادیات المبنى .  - المرونة التصمیمیة  –رونة الم –الجدوى  –

References  
1 Kasper Sánchez Vibæk, “Architectural System Structures: Integrating design complexity in industrialized 

construction”, Routledge Research in Architecture, 2014 
2 Stephen Emmitt, “Architectural Technology Research & Practice”, John Wiley & Sons, 2013 
3 Paul W. McMullin, Jonathan S. Price & Sarah Simchuk, “Special Structural Topics; Architect’s 

Guidebooks to Structures”, Taylor & Francis, 2018 
4 Andrew J. Charlett, “Fundamental Building Technology”, Taylor & Francis, 2007  
5 Peter Murray & Lorri Lynn, “Future Architecture”, Murray Books, 2015 
6 Pete Silver & Will McLean, “Introduction to Architectural Technology”, 2nd Edition, Laurence King 

Publishing, 2008 
 
Course Code: ARC542 Energy Simulation in Buildings  محاكاة الطاقة فى المبانى            

Cr. Hrs.: 2-  Lec.: 1- lab: 3 
Course Content 
The use and application of simulation software packages in 
integrating and optimizing sustainable features within building 
design- Specify complex building models- Test design options for 
energy efficiency, low carbon and indoor environmental quality- 
Apply prediction results to optimize design solutions.  

 محتوى المقرر 
وتحسین   دمج  في  المحاكاة  برامج  وتطبیق  استخدام 

تحدید نماذج    -الخصائص المستدامة ضمن تصمیم المبنى
المعقدة الطاقة  خ   -البناء  كفاءة  اختبارات  تصمیم  یارات 

المغلقة األماكن  في  البیئة  ونوعیة  الكربون    - وانخفاض 
 تطبیق نتائج التنبؤ لتحسین حلول التصمیم.

References 
1 Timothy L. Hemsath & Kaveh Alagheh Bandhosseini, “Energy Modeling in Architectural Design”, 

Routledge, 2017. 
2 Vishal Garg et al, “Building Energy Simulation: A Workbook Using DesignBuilder™ “, CRC Press, 2017 

******************************************************************************* 
 

Course Code: ADT436 Computer Applications in Urban Planning and GIS 
 للتخطیط العمرانى ونظم المعلومات الجغرافیة   تطبیقات الكمبیوتر

Pre- Requisite: Lab. : 3 – 1Lec. :  – 2Cr. Hrs:  
Course Content  المقرر  محتوى 
Basic Concepts of Geographic Information Systems 
GIS - Definitions - Components - General Overview of 
GIS - Global and Local Experiences of Geographic 
Information Systems GIS in Urban Planning Levels - 
Basic Operations in Geographic Information Systems - 
Practical and Analytical Applications of an Existing 
Urban Area Using System Programs Geographic 
Information GIS. 
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