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 قسم هندسة العمارة

 كلية الهندسة

 جامعة آل البيت

 

 

 

 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في هندسة العمارة 

 

 البكالوريوس في هندسة العمارة  اسم الدرجة )بالعربيــة( :

 B.Sc. in Architectural Engineeringاسم الدرجة )باإلنجليزيـة(: 
 

 مكونات الخطة: -أ 

( ساعة معتمدة موزعة على النحو 165تتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في هندسة العمارة من )

 اآلتي :

 الساعات المعتمدة تطلــــبنوع الم التسلسل

 27 متطلبات الجامعة أواًل

 26 متطلبات الكليـة ثانيًا

 متطلبات القسـم: ثالثًا

 اإلجبارية المساقات  –أ 

 االختياريةالمساقات  -ب

 التدريب الميداني -ج

 

97 

12 

- 

 3 حرة مساقات  رابعًا

 165 المجموع

 

 نظام الترقيم: -ب

 

 كلية:   الرمز  -1

 الكليــــة زالرم

 كلية الهندسة 07

 

 

 رمـوز األقســـام: -2

 القســم الرمز

 هندسة العمارة 03

 الهندسة المدنية 04

 هندسة المساحة 05

 هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة  06

 

 :المساقاترموز  -3

9- 0  0-9 1-5 03 07 

                                                                                                                        

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل

 

 

 

 

 



 

 3 

 مدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام المساقات

 

رمـز 

 المجال

رمـز  عنوان مجـال التخصص

 المجال

 عنوان مجال التخصص

 التخطيط الحضري 5 عام 0

 هندسة وتنسيق المواقع 6 وأساسيات التصميممبادئ  1

 التحكم البيئي 7 التصميم المعماري 2

 ممارسة المهنة 8 تكنولوجيا اإلنشاء 3

 مشروع التخرج 9 تاريخ ونظريات العمارة 4

 

  

 ( ساعة معتمدة وتشمل:27أوال: متطلبات الجامعة: يخصص لها )

 ( ساعة معتمدة وهي:18يخصص لها ) اإلجبارية: المتطلبات -أ 

رقم  ت

 المساق

الساعات  اسم المساق

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 1

 - 3 لنظم اإلسالميةا 0102350 2

 - 3 العلوم العسكرية * 0600000 3

 - 3 التربية الوطنية 0601100 4

امتحان النجاح في  3 )1(اللغة العربية  1301101 5

 المستوى

النجاح في امتحان  3 )1(اللغة اإلنجليزية  1302101 6

 المستوى

 

تياري من المسااقات التاي   يعتبر مساق العلوم العسكرية اختياري للطلبة غير األردنيين ويمكنهم دراسة مساق اخ *

 تطرحها الجامعة.

 

ة يختارهااا الطالااب ماان خااارج ىليتااك علااى أن يكااون ( ساااعات معتمااد9يخصااص لهااا ) المتطلبااات االيتياريااة: -ب

 مساق واحد من ىل مجال من المجاالت التالية:

 

 ية ويضم المساقات التالية:مجال العلوم اإلنسان .1

رقم  ت

 المساق

المتطلب  الساعات المعتمدة اسم المساق

 السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 0101371 2

 - 3 مدخل إلى التربية  1102121 3

 1301101 3 (2) لغة العربيةال 1301102 4

 1302101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1302102 5

تاريخ الحضارة العربية  1303101 6

 اإلسالمية

3 - 

 - 3 تاريخ القدس 1303102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  1304101 8

  3 )1(اللغة االسبانية  1304151 9

 - 3 )1(اللغة االيطالية  1304161 10

 - 3 )1(اللغة األلمانية  1304171 11

 - 3 )1(اللغة الفارسية  1304181 12

 - 3 )1(  اللغة الترىية 1304191 13
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 مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية: .2

الساعات  اسم المساق م المساقرق ت

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 0101471 1

 - 3 مدخل إلى علم الفقك و أصولك 0102153 2

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 0102250 3

 - 3 القانون في حياتنا 0201110 4

 - 3 )1(مبادئ إدارة األعمال 0502101 5

 - 3 الريادة واالبتكار 0502214 6

 - 3 مبادئ االقتصاد 0507100 7

 - 3 الديمقراطية و حقوق اإلنسان  0601436 8

 - 3 مدخل إلى علم النفس 1103130 9

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 1102220 10

التاريخ  هم فيآل البيت ودور 1303105 11

 اإلسالمي 

3 - 

 - 3 إسالميأخالقيات المهنة من منظور  1401100 12

 - 3 مقاصد رسالة عمان 1401101 13

 

 مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية: .3

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 جاز العلمي للقرآناإلع 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 0404109 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 0703342 5

 - 3 علوم األرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 0801117 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 اإلسعافات األولية 1001160 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 12

 

ل األول مالحظة: أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على ىافة الطلبة المسجلين اعتبارًا من بداية الفص

التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذي يخفق  2010/2011

 ( خارج خطتك الدراسية وهذا المساقات هي:099في النجاح في أي من هذه االمتحانات مساقًا استدراىيًا )

 

 المساقات االستدراكية:

 الساعات اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 اللغة العربية 1301099 1

 - 3 اللغة االنجليزية 1302099 2

 - 3 مهارات الحاسوب 0901099 3

 

 



 

 5 

 

 ( ساعة معتمدة وتشمل المساقات اآلتية: 26): كليةالمتطلبات  -ثانيًا 

رقم  ت

 المساق

ساعة  الساعات االسبوعية اسم المساق

 معتمدة

المتطلب 

 عملي نظري السابق

 - 3 - 3 (1التفاضل والتكامل ) 0401101 1

 401101 3 - 3 (2التفاضل والتكامل ) 0401102 2

 - 3 - 3 (1الفيزياء العامة ) 0402101 3

4 
 1 3 - (1الفيزياء العامة العملية ) 0402103

أو  402101

 متزامن

 - 3 3 2 الرسم الهندسي 0703115 5

 - 1 3 0 يةمشاغل هندس 0704102 6

 - 3 - 3 أخالقيات ومهارات االتصال 0704201 7

 - 1 - 1 مهارات ىتابة تقنية 0704203 8

9 
0703483 

المواصااااااافات و حسااااااااب الكلفاااااااة  

 والكميات
3 - 3 - 

 - 3 - 3 اقتصاد هندسي 0704422 10

 0703115 2 3 1 (1تطبيقات بالحاسوب ) 0703203 11

 - 26 12 22 المجموع

 

 

 ( ساعات109متطلبات القسم ) ثالثًا: 

 ( ساعة معتمدة وتشمل المساقات اآلتية:97أ: المساقات اإلجبارية: )

رقم  ت

 المساق

ساعة  الساعات االسبوعية اسم المساق

 معتمدة

 المتطلب السابق

 مرسم عملي نظري

 ----- 1 3 0 0 (1الرسم الحر ) 0703111 1

 0703111 1 3 0 0 (2الرسم الحر ) 0703112 2

3 0703123 
مااادخل إلاااى التصاااميم المعمااااري   

(1) 
1 0 6 3 ----- 

4 0703122 
مااادخل إلاااى التصاااميم المعمااااري   

(2) 
1 0 6 3 0703121 

 0703115 3  3 2 الرسم المعماري 0703116 5

 0703203 3 0 3 2 (2تطبيقات بالحاسوب ) 703205 6

 0703122 4 12 0 0 (1التصميم المعماري ) 0703221 7

 0703221 4 12 0 0 (2تصميم معماري ) 0703222 8

 ----- 3 3 0 2 (1إنشاء المباني ) 0703231 9

 0703231 3 3 0 2 (2إنشاء مباني ) 0703232 10

 ----- 3 0 0 3 (1تاريخ ونظريات العمارة ) 0703241 11

 0703241 3 0 0 3 ( 2تاريخ ونظريات العمارة ) 0703242 12

 0703116 2 - 3 1 ئ المساحة لطلبة العمارةمباد 0703283 13

 0703222 4 12 0 0 (3التصميم المعماري ) 0703321 14

 0703321 4 12 0 0 (4التصميم المعماري ) 0703322 15

 التصميمات التنفيذية 0703332 16
2 3 - 3 0703335 

 0703232 3 3 0 2 نظم إنشاءات متقدمة 0703335 17

 0402101 3 0 0 3 اإلنشاء ميكانيكا 0703336 18

 0703336 3 0 0 3 مقدمة في التصميم اإلنشائي 0703337 19

 0703242 3 0 0 3 العمارة اإلسالمية 0703342 20

                                                 

  ( 155/2015/2016قرار لجنة الخطة الدراسية رقم) 
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 0703342 3 0 0 3 المعاصرةالعمارة  0703343 21

 0703232 2 0 0 2 األنظمة الصحية 0703371 22

 0703232 2 0 0 2 أنظمة التدفئة والتكييف 0703372 23

 0703322 4 12 0 0 (5التصميم المعماري ) 0703421 24

25 0703423 
( / تصااميم 6التصااميم المعماااري )

 حضري
0 0 12 4 0703421 

 0703421 3 0 0 3 نظريات التصميم الحضري  0703454 26

 0703343 3 3 0 2 هندسة تنسيق المواقع 0703462 27

 0703335 3 0 3 2 اإلضاءة والصوتيات 0703471 28

 0703332 3 0 0 3 أحكام البناء وممارسة المهنة 0703482 29

 0703454 3 3 0 2 التخطيط الحضري واإلسكان 0703555 30

 0703423 2 3 0 1 بحث مشروع التخرج 0703591 31

 6 12 0 2 تصميم مشروع التخرج 0703593 32
ناجح 

 0703591في

    المجموع
97 

 ساعة
 

 

 

 ( ساعة معتمدة يتم ايتيارها من بين المساقات اآلتية:12يتيارية: )المساقات ال –ب 

رقم  ت

 المساق

ساعة  الساعات االسبوعية اسم المساق

 معتمدة

المتطلب 

 مرسم عملي نظري السابق

 0703205 3 - 3 2 تطبيقات متقدمة بالحاسوب 0703501 1

 703343 3 - - 3 مواضيع خاصة في العمارة 0703503 2

 0703222 3 3 - 2 اخليالدتصميم ال 0703521 3

 - 3 - - 3 السلوك والبيئة المبنية 0703541 4

 0703342 3 - - 3 إدارة وحفظ المصادر التراثية 0703552 5

 0703342 3 - - 3 العمارة المحلية 0703345 6

 0703343 3 - - 3 النقد و التحليل المعماري  0703441 7

 0703372 3 - - 3 لبيئي  التحكم ا 0703571 8

9 0705571 
تطبيقااااااااات نظاااااااام المعلومااااااااات   

 الجغرافية
2 3 - 3 703205 

 

( أساابيع فاي مسسساة هندساية معتمادة بعاد النجااح باـ         8يقوم الطالب بالتدريب العملي لمادة ) التدريب الميداني:  -ج

 ( ساعة معتمدة والموافقة من القسم. 120)

 تمدة يختارها الطالب من المساقات التي تقدمها ىليات ومعاهد الجامعة.( ساعات مع3)رابعًا: مساقات حرة: 
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 قسم هندسة العمارة يطرحهاالتي المساقات 

الساعات 
 المعتمدة

 ت المساقرقم  المساقاسم 

 1 0703111 (1الرسم الحر ) 1

 2 0703112 (2الرسم الحر ) 1

 3 0703115 الرسم الهندسي 3

 4 0703116 معماريالرسم ال 3

 5 0703123 (1مدخل إلى التصميم المعماري ) 3

 6 0703122 (2مدخل إلى التصميم المعماري ) 3

 7 0703203 (1تطبيقات بالحاسوب ) 2

 8 0703205 (2تطبيقات بالحاسوب ) 3

 9 0703221 (1التصميم المعماري ) 4

 10 0703222 (2تصميم معماري ) 4

 11 0703231 (1إنشاء المباني ) 3

 12 0703232 (2إنشاء مباني ) 3

 13 0703241 (1تاريخ ونظريات العمارة ) 3

 14 0703242 (2تاريخ ونظريات العمارة ) 3

 15 0703283 مبادئ المساحة لطلبة العمارة 2

 16 0703321 (3التصميم المعماري ) 4

 17 0703322 (4التصميم المعماري ) 4

 18 703332 التصميمات التنفيذية 3

 19 0703335 نظم إنشاءات متقدمة 3

 20 0703336 ميكانيكا اإلنشاء 3

 21 0703337 مقدمة في التصميم اإلنشائي 3

 22 0703342 العمارة اإلسالمية 3

 23 0703343 المعاصرةالعمارة  3

 24 0703345 العمارة المحلية 3

 25 0703371 األنظمة الصحية 2

 26 0703372 لتكييفأنظمة التدفئة وا 2

 27 0703421 (5التصميم المعماري ) 4

 28 0703423 ( / تصميم حضري6التصميم المعماري ) 4

 29 0703441 النقد و التحليل المعماري 3

 30 0703454 نظريات التصميم الحضري 3

 31 0703462 هندسة تنسيق المواقع 3

 32 0703471 اإلضاءة والصوتيات 3

 33 0703482 ء وممارسة المهنةأحكام البنا 3

 34 0703483 المواصفات و حساب الكلفة والكميات 3

 35 0703501 تطبيقات متقدمة بالحاسوب 3

 36 0703503 مواضيع خاصة في العمارة 3

 37 0703521 اخليالدتصميم ال 3

 38 0703541 السلوك والبيئة المبنية 3

 39 0703552 إدارة وحفظ المصادر التراثية 3

 40 0703555 التخطيط الحضري واإلسكان 3

 41 0703571 التحكم البيئي 3

 42 0703591 بحث مشروع التخرج 2

 43 0703593 تصميم مشروع التخرج 6
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 الخطة االسترشادية لطلبة البكالوريوس تخصص هندسة العمارة

 

 الفصل األول الفصل الثاني

 لرقما اسم المساق س. م الرقم اسم المساق س.م

 703111 (1الرسم الحر) 1 703112 (2الرسم الحر) 1

 703115 الرسم  الهندسٍي 3 703116 الرسم المعماري 3

3 
مااااااااادخل إلاااااااااى التصاااااااااميم 

 (2المعماري)

703122 
3 

مااااااادخل إلاااااااى التصاااااااميم    

 (1المعماري )

703123 

 401101 (1التفاضل والتكامل ) 3 402101 (1الفيزياء العامة) 3

 - متطلب جامعة )إجباري( 3 402103 (1ة العملية)الفيزياء العام 1

    0704102 مشاغل هندسية 1

    0401102 (2التفاضل والتكامل ) 3

 المجموع 13 المجموع 15

 

 

 الفصل األول الفصل الثاني

 الرقم اسم المساق س.م
س

 . م
 الرقم اسم المساق

 703221 (1التصميم المعماري ) 4 703222 (2تصميم معماري ) 4

 703231 (1إنشاء المباني ) 3 703232 (2إنشاء مباني ) 3

3 
تاااريخ ونظريااات العمااارة  

(2) 

703242 
 (1تاريخ ونظريات العمارة ) 3

703241 

 703203 (1تطبيقات بالحاسوب ) 2 703205 (2تطبيقات بالحاسوب ) 3

2 
مبااااادئ المساااااحة لطلبااااة   

 العمارة

 704201 أخالقيات ومهارات االتصال 3 703283

 - متطلب جامعة )اختياري ( 3 704203 مهارات ىتابة تقنية 1

 المجموع 18 المجموع 16
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 الفصل األول الفصل الثاني

 الرقم اسم المساق س. م الرقم اسم المساق س.م

 703321 (3التصميم المعماري ) 4 703322 (4التصميم المعماري ) 4

 703335 إنشاءات متقدمةنظم  3 703341 العمارة المعاصرة 3

 703343 العمارة اإلسالمية 3 703335 تصميمات تنفيذية 3

3 
مقدمااااااة فااااااي التصاااااااميم 

 اإلنشائية

703338 
 ميكانيكا اإلنشاء 3

703336 

3 
متطلاااااااااااب تخصاااااااااااص  

 اختياري

 703371 األنظمة الصحية 2 -

 703372 أنظمة التدفئة والتكييف 2   

 المجموع 17 المجموع 16

 

 الفصل األول ثانيالفصل ال

 الرقم اسم المساق س. م الرقم اسم المساق س.م

4 
/ تصاميم  (6التصميم المعمااري ) 

 حضري

703423 
 (5التصميم المعماري ) 4

703421 

 أحكام البناء وممارسة المهنة 3
703482 

3 
نظرياااااااااات التصاااااااااميم 

 الحضري

703453 

3 
المواصااااافات و حسااااااب الكلفاااااة 

 والكميات

703483 
 سيق المواقعهندسة تن 3

703461 

 703471 اإلضاءة والصوتيات 3  متطلب تخصص اختياري 3

 704422 اقتصاد هندسي 3  متطلب جامعة )إجباري( 

 المجموع 16 المجموع 16

 

 السنـــة الخامســة

 الفصل األول الفصل الثاني

 الرقم المساقاسم  س.م الرقم المساقاسم  س.م

 تصميم مشروع التخرج 6
703593 

3 
التخطااااااااااايط الحضاااااااااااري 

 واإلسكان

703554 

 703591 بحث مشروع التخرج 2 - مادة حرة 3

 - متطلب تخصص اختياري 3   

 المجموع 8 المجموع 9
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 التي يقدمها قسم هندسة العمارة المساقات وصف

 

 )ساعة معتمدة( (1الرسم الحر) 0703111

 Free Hand Sketching (1) المتطلب السابق: ال يوجد 

يهدف هذا المساق إلى إدراك العناصر الفنياة والمعمارياة بحجمهاا وملمساها وألوانهاا والماواد الداخلاة فاي تشاكيلها          

ومعرفة طرق التعبير عنها بالرسام اليادوي.  وىاذلك ىيفياة رسام النباتاات واألجساام والكتال المعدنياة واأل اخا            

ياف بللياات تكبيار المنااإر وإساقاطها مان خاالل تادريبات         باستخدام قلم الرصا  واألقالم الملونة المختلفاة والتعر 

  عملية فردية وجماعية.

 

 )ساعة معتمدة( (2الرسم الحر) 0703112

 Free Hand Sketching (2) :0703111 المتطلب السابق 

يهاادف هااذا المساااق إلااى دراسااة التصااوير الرقمااي والمجاااالت التااي يتيحهااا لعاارض التشااكيالت الفنيااة بشااكل عااام    

لمعمارية بشكل خا .  وىذلك عرض مبادئ التكوين ثناائي وثالثاي األبعااد وبنااء مجسامات أل اكال تجريدياة.         وا

إضافة إلى دراساة اإلإهاار المعمااري باساتخدام تقنياة أقاالم الرصاا  والحبار الصايني واأللاوان المائياة وىاذلك             

  تقنيات اإلإهار المعماري باستخدام البرامج الحاسوبية.

 

 ساعات معتمدة( 3) الرسم الهندسي 0703115

 Engineering Drawing :0703111 المتطلب السابق 

تمكين الطالب من اىتساب المهارات األساسية في الرسم المعماري من خالل سلسلة مان المحاضارات و التماارين    

طاات المعمارياة   على رسم الخطوط و السطوح واأل كال مع التدريب على اإلساقاط الهندساي تمهيادا لرسام المخط    

  المختلفة و التي تشمل المخططات و الواجهات و المقاطع و المناإير المجسمة.

 

 ساعات معتمدة( 3) الرسم المعماري 0703116

 Architectural Drawing 0703115 :المتطلب السابق 

المنظااور  ي نقطااة  وسااائل التعبياار المعماااري فااي الرساام واإلسااقاط المعماااري والمنظااور الهندسااي والتعاماال مااع  

التال ااي الواحاادة أو نقطتااين، المنظااور الااداخلي والخااارجي مااع تاادريبات رساام معماااري متنوعااة، دراسااة الظاال      

  والظالل و بناءها على المساقط المختلفة، إسقاط المباني بأ كالها المختلفة وتكويناتها المتعددة.

 

 دة(ساعات معتم 3) (1مديل إلى التصميم المعماري ) 0703123

 Introduction to Architectural Design(1) ال يوجد :المتطلب السابق 

يهدف هذا المساق إلى التعريف بالمبادئ األساسية والمنهجية في التصميم ويقوم المساق بتنمية األفكار والمهارات 

عناصار التشاكيالت المعمارياة     في تكوين أ كال تجريدية ثنائية وثالثية األبعاد باإلضافة إلى بناء المجسمات لتنفيذ

  والفنية المختلفة .

 

 ساعات معتمدة( 3) (2مديل إلى التصميم المعماري ) 0703122

 Introduction to Architectural Design(2) 0703121 :المتطلب السابق 

ىياز علاى   يهدف المساق إلاى تطاوير المهاارات التصاميمية، حياث يساتعرض خطاوات العملياة ألتصاميمية ماع التر          

تكااوين الشااكل والتفاعاال بااين الشااكل والفاارا  واالحتوائيااة والعالقااات الفراغيااة مااع بعضااها الاابع . ويسااتعرض     

األمور التي المتعلقة بالفرا  والشكل والنظام وتحويلها إلى معنى والوإيفة واإلنشاء مع ربطها بالموقع، باإلضافة 

فاي نهاياة المسااق يقاوم الطالاب بتصاميم مبناى مبساط العناصار          إلى التمرين على دراسة وتوثيق المباني القائماة. و 

  على أحد المواقع المستوية.
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 )ساعتان معتمدتان( (1تطبيقات بالحاسوب ) 0703203

 Computer Applications(1) 0703115 :المتطلب السابق 

ي البرناامج المخصاص للرسام    يتم في هذا المساق التعريف بكيفية اساتعمال الحاساوب ونظام اإلدخاال واإلخاراج فا      

المعماااري وإخااراج المخططااات التنفيذية)مساااقط، واجهااات، مقاااطع، تفاصاايل معماريااة(. تاادريبات علااى إخااراج     

 الرسومات التنفيذية بالمقياس المناسب وعلى األجهزة الطابعة  ات المقاييس المختلفة

 

 ساعات معتمدة( 3) (2تطبيقات بالحاسوب ) 0703205

 Computer Applications(2) 0703203 :المتطلب السابق 

يهدف المسااق إلاى التعرياف بكيفياة اساتعمال بارامج الحاساوب المتطاورة فاي رسام وإخاراج المشااريع المعمارياة              

بأساالوب ثالثااي األبعاااد وإإهارهااا باسااتخدام المااواد المختلفااة واإلضاااءة المناساابة باإلضااافة إلااى إدخااال الخلفيااات    

لمساااق يكااون باسااتطاعة الطالااب إخااراج مشااروع معماااري متكاماال باسااتخدام تقنيااات باارامج  المالئمااة. فااي نهايااة ا

   الحاسوب الالزمة إلخراج الرسومات التنفيذية الثنائية األبعاد واإلإهار الثالثي األبعاد.

 

 ساعات معتمدة( 4) (1التصميم المعماري ) 0703221

 Architectural Design(1) 0703122 :المتطلب السابق 

يهدف هذا المساق إلى تقديم المبادئ األساسية للتصميم المعماري واساتخدام األسالوب المنهجاي فاي تحليال الموقاع       

وتقااديم الفكاارة   (Spatial Relationships)والحاااالت الدراسااية المشااابهة وىااذلك دراسااة العالقااات الوإيفيااة      

ري وتطاوير الحادس ليأخاذ مرجعياة باساتخدام      التصميمية والتعامال ماع اإلدراك البصاري والحساي للشاكل المعماا      

. وتعرياف المبناى     (Metaphor)الكنايات والتشبيهات المبا رة وغير المبا رة باستخدام التمثيل الهندسي أو الحر

ىشكل معماري يتكون من وإائف محددة وبسيطة لهاا عالقاة ماع بعضاها الابع . تصاميم ثالثاة مشااريع رئيساية          

   ات برامج محددة.

 

 ساعات معتمدة( 4) (2التصميم المعماري ) 0703222

 Architectural Design(2) 0703221 :المتطلب السابق 

االسااتمرار فااي تنميااة القاادرات ألتصااميمية للطالااب ماان خااالل الماارور بتجربااة التعاارف علااى االعتبااارات البيئيااة     

مان خااالل تصااميم مشاااريع  ( فااي العمااارة Climatic and Environmental Considerationsوالمناخياة ) 

معمارياااة  ات بااارامج متكاملاااة ومواقاااع حقيقياااة واساااتخدام األسااالوب المنهجاااي فاااي تحليااال الموقاااع والحااااالت         

وتكوين الفكرة وطرح الحلول المعمارية التصاميمية. اساتمرارية    (Site and Case Study Analysis)الدراسة

لبصارية فاي التصاميم المعمااري. وياتم تصاميم مشاروعين        الترىيز على الناواحي الوإيفياة والماسثرات التشاكيلية ا    

   رئيسيين.

 

 )ساعتان معتمدتان( لطلبة العمارة مبادئ المساحة 0703283

 Principles of Surveying (for 

Architectural Students) 

 0703116 :المتطلب السابق

بادئ أساسية ، قياس المسافات و تصحيحها ، األسطح المرجعية ، أجهزة قياس الزوايا و الثيودواليت التساوية و  م

الضبط العامودي، االتجاهات و قيااس الزواياا و تصاحيحيها، المساح الطوباوغرافي و خطاوط الكونتاور، طارق و         

  ندسية.تقنيات الرفع الميداني، قياس المساحات و الحجوم في المشاريع اله
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 ساعات معتمدة( 3) (1إنشاء مباني ) 0703231

 Building Construction(1) ال يوجد :المتطلب السابق 

يهدف المساق إلى  التعريف بالمعلومات األساسية إلنشاء المباني دراسة أجزاء هيكل البناء المختلفاة وأجزائاك مان    

ء وىذلك اساتعراض العناصار الرئيساية مثال الحاوائط واألساقف       األساسات وحتى األسقف من ناحية أساليب اإلنشا

)األقبيااة والمائلااة( واألرضاايات.  إضااافة إلااى  اارح خصااائص مااواد البناااء الطبيعيااة: القااوة، التماسااك، التوصاايل     

الحااراري، المساااميةو ومااواد البناااء األساسااية: الحجاار، الطااوب بأنواعااك، األساامنت بأنواعااك، الخرسااانة المساالحة     

، األخشاب، الزجاج، المواد البالستيكيةو وطرق البنااء: تحضاير الموقاع، فحاص الترباة، وأعماال الحفارو        والعادية

واألساسااات وأنواعهااا: المسااتمرة والسااطحية والعميقااة )األوتاااد(، القواعااد والتسااويات والعاازلو والبناااء الهيكلااي:     

 اخلية واألدراج والمصاعد.األعمدة والجسور وبالطات األسقف الخرسانية والحوائط الخارجية والد

 

 ساعات معتمدة( 3) (2إنشاء مباني) 0703232

 Building Construction(2) 0703231 :المتطلب السابق 

يهادف المساااق إلااى دراسااة التشااطيبات والتفصاايالت المعمارياة، ومااواد االىساااء وأنواعهااا فااي اإلنشاااء المعماااري   

يات والحاوائط الرئيساية، والمطاابخ والحماماات وأعماال المنجاور       وأعمال التشاطيبات الرئيساية لقساقف واألرضا    

والحديد واأللمنيوم والبالستيك )الشبابيك واألبواب بأنواعها وترىيبهاا(، واأل اغال المعدنياة المختلفاة فاي المبااني،       

)الرطوبااة  والاادهانات وأنواعهااا والبناااء علااى المحاااور  ات األبعاااد الثابتااة، ويااتم الترىيااز علااى المااواد العازلااة        

  والحرارة والصوت( وسبل الحماية من العوامل المناخية المختلفة.

 

 ساعات معتمدة( 3) (    1تاريخ ونظريات العمارة) 0703241

 History & Theory of Architecture(1) ال يوجد :المتطلب السابق 

رعونية وماا باين النهارين واإلغريقياة     يعرض المساق تطور فن العمارة والبناء عبر الحضارات القديمة: مصر الف

والرومانيااة.  وىااذلك يااتم الترىيااز علااى التحلاايالت المعماريااة لنمااا ج ماان المباااني التاريخيااة المشااهورة واسااتنباط    

الشخصاية المعمارياة المتميازة لابع  المعاالم المعمارياة التاريخياة ورباط النماا ج التاريخياة بالنظرياات لتوإياف             

  م المعماري وعرض آراء المنظرين التي ىان لهم األثر في دفع عجلة تطور العمارة.االستنتاجات في التصمي

 

 ساعات معتمدة( 3) (   2تاريخ ونظريات العمارة) 0703242

 History & Theory of Architecture(2) 0703241 :المتطلب السابق 

ر التي تلتها من البيزنطية والرومانساية  يعرف هذا المساق تطور فن العمارة في مهد المسيحية وحضارات العصو

والقوطية حتى نهاية عصر النهضاة،  وىاذلك ياتم عمال مقارناات تحليلياة لقمثلاة التاريخياة مان العصاور الباارزة            

   حتى عهد إحياء الطرز الكالسيكية في أوروبا وما ارتبط بهذه الفترة من نظريات عمارة.

 

 

 معتمدة( ساعات 4) (3التصميم المعماري) 0703321

 Architectural Design(3) 0703222 :المتطلب السابق 

يااتم التعاارف فااي هااذا المساااق علااى أساااليب البرمجااة المتكاملااة للمشااروع المعماااري وىيفيااة تحقيااق االحتياجااات       

(مان خاالل تصاميم مشاروعين )مبااني عاماة( وبارامج         Human needs and Programmingاإلنساانية فياك )  

لها وعلى مواقع  ات طبيعة متوسطة الترىيب ،على أن تحتوي هذه المباني علاى وإاائف مختلفاة     متوسطة التعقيد

ومتعااددة سااواء فااي مبنااى واحااد أو مجموعااة مباااني ، ويااتم الترىيااز علااى استكشاااف الحلااول المعماريااة ماان خااالل  

تحليليااة علااى المسااتويات  التحلياال المنهجااي و الترجمااة المعماريااة للفكاارة ألتصااميمية معتماادة علااى االسااتنتاجات ال  

المختلفااة للمشااروع ،وأيضااا ماان خااالل فهاام األنماااط الحرىيااة والعالقااات الوإيفيااة والتعاماال مااع معطيااات البيئااة      

  االجتماعية والنفسية والسلوىية واالقتصادية المسثرة على التصميم المعماري.
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 ساعات معتمدة( 4) (4التصميم المعماري) 0703322

 Architectural Design(4) 0703321 :المتطلب السابق 

 Heritage andيتم التعارف فاي هاذا المسااق علاى ىيفياة التعامال ماع الماوروث المعمااري والهوياة المعمارياة )            

Identity       من خالل تصميم مشروعين ىل منها مكون من مبنى أو مجموعاة مبااني  ات بارامج متطاورة وعلاى )

يااتم الترىيااز بالمشااروع األول علااى القاايم الجماليااة واالجتماعيااة والمحاايط     مواقااع طبوغرافيااة متنوعااة الترىيااب،  

الوإيفي والموضوع المعماري المتعلق بالموروث والهوية المعمارية العربية اإلسالمية المحلياة ، محققاا انساجاما    

ت الداخلياة  وتناغما واضحا مع البيئة المحيطة للمشروع، ويتم الترىيز على دراساة بعا  التصاميمات والتفصايال    

الخاصااة بهااذا المشااروع. أمااا فااي المشااروع الثاااني فيااتم الترىيااز علااى االتجاهااات الفلساافية والفكريااة والتيااارات        

  ..(Architectural Trends and Movements)المعمارية والمدارس المعمارية العالمية 

 

 ساعات معتمدة( 3) نظم إنشاءات متقدمة 0703335

 Advanced Construction Systems 0703232 :المتطلب السابق 

يعرض هذا المساق النظم اإلنشائية اإلبداعية وتأثيرها على الفرا  المعماري من حيث األفكار والمعااني والتكامال   

في إنتاج المباني، وىذلك  رح أجزاء الهياىل اإلنشاائية الحديثاة مان خاالل دراساة التكويناات الساطحية والخطياة:         

الجمالونااات المختلفااة )الفراغيااة والفرنااديل والهيكاال المتعاادد األضااالع(، والهياىاال الفراغيااة      الجساار والعمااود، و 

المسااتوية، والهياىاال الصااندوقية بالبالطااات الرأسااية واألفقيااة، والصاادفات القشاارية المنحنيااة )مزدوجااة ومفااردة       

لجاااهزة وأساااليب إنشاااءها  االنحناااء( واألغشااية المشاادودة والمنشاالت المنفوخااة.  وىااذلك تطااور صااناعة األبنيااة ا    

   وتسقيفها.

 

 ساعات معتمدة( 3) تنفيذية تصميمات 0703332

 Working Drawings 0703335 :المتطلب السابق 

يتم في هذا المساق التعرف علاى تجهياز الرساومات والتصاميمات التنفيذياة لمشاروع متكامال وملحقاتاك التفصايلية          

حسااب األصااول الفنيااة ومراعاااة المتطلبااات المهنيااة المتبعااة فااي األردن   والااربط بااين التصااميم والتنفيااذ وإخراجااك  

  ومتطلبات ىود البناء األردني.

 

 ساعات معتمدة( 3) ميكانيكا اإلنشاء 0703336

 Structural Mechanics 0402101 :المتطلب السابق 

تازان فاي بعادين وأناواع     يتخصص هاذا المسااق فاي فهام القاوى والمرىباات والعازم والجسام الجاساو والمارن واال          

االرتكاااز ومخطااط الجسااام الحاار وأنااواع المنشااالت والجمالونااات والجيااازان وطاارق إيجاااد القاااوى الداخليااة فاااي         

الجمالوناات والجيازان ومرىاز الثقال وعازم القصااور الاذاتي والمسااحات المرىباة واالجهاادات المحورياة وقااانون           

  المختلفة.هوك ومعامل المرونة واالجهادات تحت تأثير العزوم 

 

 ساعات معتمدة( 3) مقدمة في التصميم اإلنشائي 0703337

 Introduction to Structural Design 0703336 :المتطلب السابق 

يتخصااص هااذا المساااق فااي الخصااائص اإلنشااائية للخرسااانة وتوزيااع إجهاااد الضااغط المكااافو وتصااميم المقاااطع       

وتصاميم البالطاات الخرساانية     Tطع المساتطيلة والمقااطع علاى  اكل     الخرسانية المسلحة لمقاومة االنحنااء والمقاا  

 ات االتجاه الواحد وتصميم األعمدة الخرسانية لقعمال المحورياة وتصاميم القواعاد الخرساانية المفاردة.  وىاذلك       

حنااء  فهم المقاطع والوصالت الفوال ية القياساية وتصاميم األجازاء الفوال ياة والتاي تتعارض الجهاادات الشاد واالن        

  والقص.
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 ساعات معتمدة( 3) العمارة اإلسالمية 0703342

 Islamic Architecture 0703242 :المتطلب السابق 

يااتم التعاارف فااي هااذا المساااق علااى تطااور العمااارة اإلسااالمية منااذ صاادر اإلسااالم والشخصااية المعماريااة والتااراث  

عياة والبيئياة والوإيفياة التاي جعلات مان العماارة فاي العاالم          الحضاري لعمارة البلدان اإلسالمية والعالقات االجتما

اإلسااالمي الموئاال األنسااب لانسااان المساالم مااع دراسااة وتحلياال نمااا ج لمباااني تاريخيااة وتراثيااة إسااالمية توافقهااا      

  والترىيز من خاللها على النظريات  ات العالقة.

 

 ساعات معتمدة( 3) العمارة المعاصرة 0703343

 Contemporary Architecture 0703342 :المتطلب السابق 

يعنى هذا المساق بفهم تطور التياارات والنظرياات الحديثاة فاي العماارة والفناون المعاصارة مناذ الثاورة الصاناعية           

وحتااى الوقاات الحاضاار، ويتضاامن الطاارح التحلياال الفكااري واأليااديولوجي فااي التغياارات السياسااية، االجتماعيااة،    

القتصادية على العمارة.  ويتضمن المساق عرض المدارس المعمارية والنظريات الهاماة ورواد  الثقافية، التقنية، ا

  العمارة في هذه الفترة، مع استعراض األمثلة لكل الحاالت ودراسة التأثيرات المماثلة في العالم العربي.

 

 )ساعتان معتمدتان( األنظمة الصحية   0703371

 Sanitary Systems 0703232 :سابقالمتطلب ال 

تعريفات أساسية، المواد المستخدمة في التمديدات الصحية في المباني، القطع الصاحية وأنواعهاا وطريقاة عملهاا،     

أنظمة الماء البارد والساخن، أنظمة الصرف الصحي، نظام تصريف ميااه األمطاار، أنظماة الحرياق فاي المبااني،       

   مواصفاتها ومعالجتها. -مياه الشرب

 

 )ساعتان معتمدتان( أنظمة التدفئة والتكييف   0703372

 Heating, ventilation, Air conditioning  0703232 :المتطلب السابق 

يعرض هذا المساق لطرق انتقال الحرارة من والى المباني والتعريفات األساسية المتعلقاة بهاا، التعارف علاى نظام      

الساخن وىذلك التعارف علاى أسااليب تباديل الهاواء والتهوياة والتكيياف        التدفئة في المباني بواسطة الماء أو الهواء 

  الصناعي وأنواع األجهزة المستخدمة، طرق العزل والمواد المستخدمة في المباني.

 

 ساعات معتمدة( 4) (5التصميم المعماري )   0703421

 Architectural Design(5) 0703322 :المتطلب السابق 

تصاميم متقادم لمبناى معقاد مان ناحياة المتطلباات والوإاائف والعالقاات والشاكل، وىاذلك تاوفير             يعنى هذا المساق ب

الخاادمات األساسااية ماان تدفئااة وتبريااد وصااوتيات، وإنشاااء المباااني وفيزياااء العمااارة والبيئااة، ودراسااة التفاصاايل      

مية والقدرة على التعامل مع هاذه  والمواد المستعملة في تكوين المبنى والترىيز على التكامل بين النظم الفنية والخد

.  وياتم تصاميم مشاروع واحاد متكامال       (Architectural Systems)المتطلباات اعتماادا علاى المسااقات الساابقة     

  خالل الفصل.

 

 ساعات معتمدة( 4) تصميم حضري ( 6التصميم المعماري ) 0703423

 Architectural Design(6) /Urban Design 0703421 :المتطلب السابق 

باالستفادة من نظريات التصميم الحضري يقوم الطالب بدراسة وتصميم مجموعة مباني مترابطة جديدة أو تطوير 

لمجموعة مباني قائمة تنسجم مع واقع الشخصية العمرانية لبيئة حضرية  ات طابع خا . ويشاتمل المسااق علاى    

يليااة الفيزيائيااة واالجتماعيااة واالقتصااادية والثقافيااة    الدراسااة الميدانيااة ومقابلااة المسااتخدم وعماال الدراسااات التحل    

للمكان. يتعلم الطالب في هذا المساق أساليب المسح والتحليل واالستنتاج في دراسة منطقة محددة وتتسلسال عملياة   

التصميم من استكشاف المشاىل والتحقق مان ماداها ثام دراساة العوامال المرتبطاة بهاا بغياة طارح  بادائل لمختلاف            

  ب ليصار إلى بلورة تصور تصميمي  مولي. ويتضمن المساق مشروع رئيسي واحد خالل الفصل.الجوان

 



 

 15 

 ساعات معتمدة( 3) نظريات التصميم الحضري 0703454

 Theories of Urban Design  أو  0703421 :المتطلااااب السااااابق

 متزامن 

ليل البصاري وفهام الفضااءات الحضارية     تعريف الطالب بنظريات التصميم الحضري، واألساليب المتبعة في التح

وفهم  خصية وصوره المكان الذهنية والتأثيرات االجتماعياة واالقتصاادية علاى تكاوين مورفولوجياة وتيبولوجياة       

) اكل ونماط ( المديناة. دراساة الخاادمات االجتماعياة والبنياة األساساية فااي المديناة واساتنباط المعاايير التخطيطيااة           

  واقع الدراسة الميدانية ألحد المناطق الحضرية القائمة. وقياس فعالية الخدمات من

 

 ساعات معتمدة( 3) واإلسكان التخطيط الحضري 0703555

 Urban Planning  and Housing 0703454 :المتطلب السابق 

ة دراسااة العواماال التااي تنبنااي عليهااا عمليااة التخطاايط الشااامل. تطااور المدينااة ومكوناتهااا ىوحاادة عضااوية مترابطاا    

األعضاااء ومتكاملااة الوإااائف، ، ودراسااة مناااهج وأساااليب التخطاايط الحضااري إلعااادة تنظاايم المناااطق القديمااة        

وتزويدها بالخدمات االجتماعية واألساسية. عرض نظريات اإلسكان من ناحية التصميم والتخطيط والترىيز علاى  

نشاااء والتموياال لفهاام وتوجيااك اسااتراتيجيات    النظريااات االجتماعيااة والثقافيااة والساالوىية والبيئيااة وأهميااة دور اإل    

اإلسكان والتخطيط لتوفير السكن لجميع فئات المجتمع مع عرض حاالت دراسية محلية وعالمياة وتفعيال الدراساة    

  الميدانية المحلية لتعميق مفهوم تحليل المحتوى الثقافي لاسكان.

 

 ساعات معتمدة( 3) ق المواقعيهندسة تنس   0703462

 Landscape Architecture 0703343 :المتطلب السابق 

يعنى هذا المساق بدراسة عالقة اإلنسان ببيئتك عبر العصور مع الترىيز على دراسة البيئة األردنية ومكوناتها من 

نباتات، وىذلك دراساة مباادئ وعناصار ونظرياات تنسايق، وتصاميم، وتخطايط الموقاع، باإلضاافة إلاى فهام تاأثير             

يق الموقع وتصميمك من خالل التشاكيل الفراغاي النااتج وعالقتاك بالمبااني والفراغاات والعناصار        المحيط على تنس

وىذلك بالفكرة التصميمية للموقع، وفهم اإلدراك البصاري ولغاة المكاان.  ىماا يساتعرض طارق ومنااهج التصاميم         

يئاة المصاممة مان اإلنساان ىبيئاات      والتحليل المتعلقة بتنسيق المواقع من استخدام النباتات والميااه والصاخور أو الب  

تصميمية متخصصة. مع الترىياز علاى التطبياق مان خاالل طارح مشااريع متنوعاة تعكاس المفااهيم المحلياة وفهام             

  موضوع تنسيق المواقع ىمهمة وتخصص لك متطلباتك وإجراءاتك وطرق عرضك بالرسومات وغيرها.

 

 ساعات معتمدة( 3) اإلضاءة والصوتيات   0703471

 Illumination and Acoustics 0703335 :المتطلب السابق 

هااذا المساااق يعاارف بمبااادئ اإلضاااءة الطبيعيااة واالصااطناعية فااي المباااني ودراسااة مبااادئ الصااوتيات والعاازل        

الصوتي وىذلك التعريف بالخصائص الفيزيائياة للصاوت وانتشااره و ادتك وطارق القيااس والتعارف علاى الماواد          

ثاار اإلضاااءة علااى العماال المعماااري والمتطلبااات الوإيفيااة والقياااس لاضاااءة الطبيعيااة   الماصااة للصااوت وىااذلك أ

  والصناعية ومصادر اإلضاءة الصناعية وتر يد الطاقة والتعرف على أجهزة القياس.

 

 ساعات معتمدة( 3) أحكام البناء وممارسة المهنة 0703482

 Building Regulations and Professional 

Practice 

 0703332 :متطلب السابقال

هااذا المساااق يعنااى بدراسااة الجوانااب المختلفااة لممارسااة مهنااة العمااارة والترىيااز علااي النااواحي المهنيااة الهندسااية    

والنقابية والقانونية واإلدارية وتنظايم عالقاة المهنادس المعمااري ماع مختلاف األفاراد والمسسساات المعنياة بعملياة           

مسسوليات المهندس المعماري.  ويقدم تحليل لمختلف جوانب العالقة باين المصامم   البناء.  باإلضافة إلى واجبات و

والمقاول والزبون.  ويتم الترىيز علاى مباادئ وأخالقياات المهناة وعارض ألهمياة العمال الجمااعي ودور اإلباداع          

لعارض والطلاب   الفردي في تطوير المهنة.  وىذلك يقدم المساق الجوانب المعمارياة مان ناحياة المتطلباات لساوق ا     

لتشااريعات المباااني.  دراسااة القااوانين والتشااريعات وأحكااام البناااء فااي الماادن والقاارى األردنيااة وأثاار تطبيقهااا علااى  

  .التصميم المعماري مع الترىيز على المعطيات البيئية واالجتماعية واالقتصادية  ات العالقة
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 دة(ساعات معتم 3) المواصفات و حساب الكلفة والكميات 0703483

 Specifications, Costs and Quantities ال يوجد :المتطلب السابق 

يتم في هذا المساق عرض مباادئ القيااس والتارقيم والوصاف التفصايلي لكافاة بناود األعماال المعمارياة والخدمياة           

ات والشاروط  الداخلية فاي إنشااء المبااني ودراساة الشاروط الفنياة واألساس المرعياة لتنفياذ المبااني طبقاا للمواصاف            

الفنية العامة والخاصة في األردن ودراسة نما ج االتفاقات إلقامة المشااريع المعمارياة وإعاداد المواصافات الفنياة      

  وحساب الكميات لمشروع صغير المساحة والتعرف على استقراء المواصفات والجداول الفنية.

 

 )ساعتان معتمدتان( بحث مشروع التخرج 0703591

 Thesis Graduation Research 0703423 :المتطلب السابق 

اختيااار مشااروع معماااري متكاماال وتحفيااز الطلبااة للتعاماال مااع الماادخالت العمليااة ماان حيااث اختيااار المشااروع           

والموضوع )يفضل أن يكون مطروحا من جهة  ات عالقة( وإعداد البحث بشكل منهجي والتعامال ماع والبرمجاة    

معماااري النهااائي واختيااار موقااع إلقامااة المشااروع )إ ا لاام يكاان محااددا(.  وإعااداد  المعماريااة المتكاملااة للمشااروع ال

الدراسة النهائية لتشمل تحدياد األهاداف واالحتياجاات والمنهجياات والمضاامين وإجاراء دراساات تحليلياة  للموقاع          

ول إلاى مفهاوم   المقترح ودراسة الحاالت المقارنة، إضافة إلى طرح مبادئ واستراتيجيات وبدائل تصاميميك للوصا  

  أولى إلعداد التصميم النهائي.

 

 ساعات معتمدة( 6) تصميم مشروع التخرج 0703593

 Graduation Project Design ناااااااج  فااااااي  :المتطلااااااب السااااااابق

0703591 

يعنى هذا المسااق بتصاميم المشاروع الاذي تام إعاداد البحاث فاي المرحلاة األولاى ويتضامن التصاميم تحليال  اامل               

عمارية وفلسفة التصميم ووضع البدائل وتقييمها واعتمادها وتطويرها بتاء على المنهج والفكرة والفلسافة  للفكرة الم

التي يتواصل فيها مع المشرف.  وىذلك تطوير دراسة متكاملة للحيز الفراغي الداخلي والخارجي ورباط عناصار   

بحيث يتكامل النظام اإلنشائي والخدمات التصميم في تكوين تشكيلي متكامل ودراسة الحرىة داخل وخارج المبنى 

الفنية مع التصميم المعماري والبيئي المتكامل، مع تقديم ىافة الرسومات المعمارية المعبرة عن الفكارة التصاميمية   

  ومجسم المشروع.  ويتضمن المساق عدة مراحل تحكيم خارجية وداخلية.

 

 ساعات معتمدة( 3) بالحاسوب تطبيقات متقدمة 0703501

 Advanced Computer Applications  :0703204المتطلب السابق 

يعنى هذا المساق بتنمية مهارات الطالب فاي اساتخدام برناامج الرسام اآللاي فاي العماارة وتعريفاة باالبرامج األىثار           

بعااد   تطورا ليتمكن من استخدامها في إعاداد وإخاراج التصااميم المعمارياة ماع الترىياز علاى الرساومات ثالثياة األ         

   (Animation).وعمل صور متحرىة لتلك الرسومات 

 

 ساعات معتمدة( 3) مواضيع ياصة في العمارة 0703503

 Special Topics in Architecture 703343: المتطلب السابق 

( ساااعات ىحااد أقصااى لمتطلبااات التخاارج ماان  3مساااق يتعلااق بمواضاايع مسااتجدة ومتنوعااة فااي العمااارة وتحسااب) 

  لقسم.اختياري ا

 

 ساعات معتمدة( 3) دايليلتصميم الا   0703521

 Interior Design 0703222: المتطلب السابق 

هذا المساق تاتم فياك دراساة أهمياة تصاميم البيئاة الداخلياة للمبااني ىعنصار أساساي تكميلاي ضامن المظلاة األوساع               

ور نظرياات العماارة الداخلياة والترىياز     للعمارة وتأثير التصميم الداخلي علاى راحاة المساتخدم ىماا يساتعرض تطا      

على أهمية التناغم للعناصار الداخلياة التاي تشامل الشاكل واللاون والملماس واإلناارة واألثااث ومعالجاات الجادران            

  واألسقف واألرضيات.
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 ساعات معتمدة( 3) السلوك والبيئة المبنية 0703541

 Environment - Behavior Studies ال يوجد: المتطلب السابق 

يعنااي هااذا المساااق تعريااف البيئااة ىمحتااوى ساالوىي لانسااان ومفاااهيم الساالوك الااذهني والفراغااي والشاااعوري             

واالجتماااعي ومفهااوم وحاادة المكااان وارتباطااك بالساالوك ىأساااس لتصااميم بيئااات إنسااانية، ودراسااة مفهااوم اإلدراك  

ألمان والتفاعل االجتماعي وتأثيرها علاى  الحسي والذهني والمعاني والرموز والخصوصية والسيطرة الفراغية وا

  المكان مع عمل دراسات ومسوح ميدانية لتعميق هذه الفكرة.

 

 ساعات معتمدة( 3) النقد والتحليل المعماري 0703441

 Architectural Criticism and Analysis 0703343: المتطلب السابق 

قدها وتقييم المبادئ االيدولوجية والفلسفية والقيم والمباادئ  يعنى هذا المساق بعرض نظريات العمارة المعاصرة ون

المااسثرة والمرتبطااة باالتجاهااات المعماريااة المعاصاارة ومتناقضااة األهااداف والتوجهااات، مااع االسااتعانة بااالعرض   

التوضيحي باألمثلة ألعمال المعماريين المتميزين وطروحات المعماريين النقديين المسثرين فاي اتجاهاات العماارة    

  المعاصرة.

 

 ساعات معتمدة( 3) إدارة وحفظ المصادر التراثية 0703552

 Management and Conservation of 

Heritage Resources 

 0703342: المتطلب السابق

المبادئ األساسية لعملية اإلدارة والحفاظ على التاراث المعمااري والحضااري فاي المادن القديماة وعملياات توثياق         

انياة والتصاوير التاوثيقي وتصاانيف األبنياة والتقنياات المتبعاة فاي عمليااات الحفااظ، ماع دراساة أمثلااة           المساوح الميد 

مختارة لعملية الحفاظ على التراث المعمااري مان األردن والاوطن العرباي والابالد األجنبياة ويشامل المسااق علاى          

 . دراسة ميدانية تطبيقية لمعاني التراث والحفاظ.

 

 ساعات معتمدة( 3) لمحليةالعمارة ا   0703345

 Local Architecture 0703342: المتطلب السابق 

يعني هذا المساق بعرض لتاريخ تطور العمارة المحلية و تقييم ألهم المبادئ األيديولوجية و الفلسافة بأسالوب النقاد    

ة علاى عماارة األردن و   وتسليط الضوء على القيم و المبادئ الماسثرة و المرتبطاة بالمادارس و التوجهاات المختلفا     

  العرض التوضيحي باألمثلة ألعمال المعماريين المتميزين في اتجاهات العمارة المحلية .

 

 ساعات معتمدة( 3) التحكم البيئي 0703571

 Environmental Control 0703372: المتطلب السابق 

ادة منهاا فاي التصاميم المعمااري و لاك علاى       دراسة المصادر المتجددة للطاقة )الشمس، الرياح، الخ( وسبل االستف

مستويات العمارة والبيئة وتنسيق المواقع والتخطيط الحضري. يشمل المساق على عرض نما ج مان التصاميمات   

المعاصرة التي تعتمد على المصادر الطبيعية للطاقة ونظم المعالجات المعمارية الطبيعياة للاتحكم فاي بيئاة المبااني      

  ية، إضاءة، الخ(.)حرارة، رطوبة، تهو

 

 ساعات معتمدة  - التدريب الهندسي 

 Professional Training  س.  120إنهاااء : المتطلااب السااابق

 وحسب تعليمات القسم م

يرىز المساق عل تدريب الطلبة في مجال التصاميم المعمااري واإل اراف والتنفياذ فاي أحاد المكاتاب أو الشارىات         

  صدرها مجلس القسم.الهندسية وحسب التعليمات التي ي
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