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 ((انضُٕيت )) أصخًاسة انخطت انخذسيضيت 
 

 انخذسيضي: اصى و.د. عبذ انكشيى عبذ انجباس يحًذ صعيذأ.

Kareemmohammad56@yahoo.com انبشيذ االنكخشَٔي: 

 اصى انًادة: ُْذصت ٔحصًيى انحذائك

 :يمشسانفصم انفصم انخشيفي

 ٔ مٕال  نهحمذائك رماسل انًمذٌ ٔاعحزيمت َظمى حُضميك انحمذائك يمٍ اعَمٕاا انخا متحعهيى انطهبت بًفٕٓو 

انخممشٔل بًؤشممشاث . يعشفممت يفمماْيى حصممًيى انحممذائك ٔيضممخٕياث حصممًيًٓا ٔفممما  نهًعمماييش. انخضممشا 

. حعهميى انخخطيطيمت انعانًيمت ٔانًحهيمت ،حصًيًيت بًا يمخضيّ انخغيش فمي حخطميظ ٔعًمشاٌ انًذيُمت انًحهمي

انخُضمميماث انخا ممت بانفضمما اث . يعشفممت ضمما  انًفخممٕ مٕاعممذ ٔاعصممش انًخبعممت فممي حصممًيى انفانطهبممت بان

انخعمش  عهمى  .نفضما اث انًفخٕحمتا حصمًيى، حُفيمز، ادايمت،  مياَت حضاباث كهف. يعشفت كيفيت انًفخٕحت

 . انًكَٕاث انطبيعيت ٔانًاديت نهفضا اث انًفخٕحت

 ة:اْذا  انًاد

انًعايش ، م حصًيى انفضا  انًفخٕ يشاح، يضخٕياث حصًيى انفضا  انًفخٕ ، انحذائك حصًيى في يمذيت

َظى حصًيى انفضا اث ، لٕاعذ ٔاصش حصًيى انفضا  انًفخٕ ، انخخطيطيت نهفضا اث انًفخٕحت

، انخُضيماث انخا ت بانفضا اث انًفخٕحت، أصش اصخعًاالث انُباحاث في حصًيى انفضا اث، انًفخٕحت

انفضا اث ، فخٕحت نشٕاسا انًذَيتانفضا اث انً ،إَٔاا انفضا اث انًفخٕحت دارم ٔراسل انًذٌ

انًكَٕاث ، حضاباث انكهف نهفضا اث انًفخٕحت، اعحزيت انخضشا ، انًفخٕحت راث انًٕا فاث انخا ت

 انًكَٕاث انطبيعيت ٔانًاديت نهفضا اث انًفخٕحت، انطبيعيت ٔانًاديت نهفضا اث انًفخٕحت

 ة:انخفا يم االصاصيّ نهًاد

 صايي كشيى انجهبي َٔضشيٍ رهيم انخياطَباحاث انزيُت في انعشاق/د. 

 ُْذصت ٔحصًيى انحذائك/د. طالل يحًٕد انجهبي
 ت:انكخب انًُٓجي

 حصًيى ٔحُضيك انحذائك/ د. ابٕ دْب يحًذ ابٕ دْب ٔد. طاسق ابٕ دْب يحًذ

 حصًيى ٔحُضيك انحذائك/ د. طاسق يحًٕد انميعي
 ت:انًصادس انخاسجي

م انثاَيانفص انًخخبشاث االيخحاٌ انُٓائي  انفصم انذساصي انفصم االٔل 

60% 11% 11% 11% 
 االٔل

 انثاَي
 

 :حمذيشاث انفصم

 :تيعهٕياث اضافي %100انخمذيش انُٓائي 
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 انفصم انذساصي االٔل – جذٔل انذسٔس االصبٕعي
 

تانًادِ انُظشي تيهانًادِ انعً انًالحظاث  انخاسيخ 

ا
ٕ
صب
ال
 ا

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 
  الحذائق تصميم في مقذمة

1 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 
  المفتوح الفضاء تصميم مستويات

2 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 
   المفتوح الفضاء تصميم مراحل

3 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 

 للفضاااااااءات التخطيطيااااااة ريالمعاااااااي

 المفتوحة
 

4 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 
  المفتوح الفضاء تصميم واسس قواعذ

5 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 
  المفتوحة الفضاءات تصميم نظم

6 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 

 تصاميم فاي النباتاات استعماالت أسس

 المفتوحة الفضاءات
 

7 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 

 بالفضااااااااءات الخاصاااااااة التنسااااااايقات

 المفتوحة
 

8 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 

 داخاااال المفتوحااااة الفضاااااءات أنااااوا 

  المذن وخارج
 

9 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 
   المذنية لشوار  المفتوحة الفضاءات

11 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 

 المواصافات رات المفتوحة الفضاءات

 الخاصة
 

11 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 
  الخضراء األحزمة

12 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 
  المفتوحة للفضاءات الكلف حسابات

13 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 

 والمادياااااااااة الطبيعياااااااااة المكوناااااااااات

 المفتوحة للفضاءات
 

14 

 حذيقة معينةتصميم التذريب على  

 رسمالمفي 

 والمادياااااااااة الطبيعياااااااااة تالمكوناااااااااا

 المفتوحة للفضاءات
 

15 

    16 

 عطهت َصف انضُت
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