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 قسم هندسة العمارة وصف المواد في

 

(0-3:3)1اللغةالعربية
أواجتيازامتحانمستوىاللغةالعربية99عربي:المتطلبالسابق

اها المهارات اللغوية بمستوياتها المختلفة في أصوات اللغة العربية و صرفها و نحوها و في مستو 
البالغي و مستواها المعجمي و مستواها الكتابي، تطبيقات في استخدام المعاجم العربية، و 

تطبيقات على بعض المهارات الكتابية التي ال يستغني عنها الدارسون في حياتهم العملية، تذوق 
 .لمجموعه من النصوص القرآنية و الشعرية و القصصية

 

00110919 

(0-3:3)2اللغةالعربية
 00110914 :المتطلبالسابق

تطوير مهارات الطالب الكتابية و التعبيرية، الضرورية و األساسية و توظيفها في االستخدام 
الفنية و  و الوقوف على نشأة الكتابة العربية، واالطالع على نماذج متنوعة من الكتابة. اليومي

 .الوظيفية قديمًا و حديثاً 


00110914 

(0-3:3)1اللغةاإلنجليزية
أواجتيازامتحانمستوىاللغةاالنجليزية99لغةانجليزية:المتطلبالسابق

، االستماع ، المحادثة : تطوير المهارات األربع األساسية في اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها
القراءة، و الكتابة مع التركيز على مهارة االستماع و المحادثة ، و زيادة موسوعة المعاني لدى 

 .الطالب ، والعناية بالتنقيط ، حيث تستخدم اللغة االنجليزية البريطانية في المحاضرة
 

00112919 

(0-3:3)2اللغةاالنجليزية
300004101:المتطلبالسابق

طرح مواضيع . من حيث أسلوب المادة و محتواها 9استمرار لمادة لغة انجليزية  المادة هي
جديدة موسعة يحتاج إاليها الطالب في دراسته األكاديمية، أساسيات قواعد اللغة االنجليزية، 

دراسة القواعد المتقدمة عن طريق النصوص . تطوير قدرة الطالب على التواصل باللغة االنجليزية
 .تي تتماشى مع المادة المطروحةالمختلفة ال

00112914 
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(0-3:3)1مهاراتالحاسوب
اليوجد:المتطلبالسابق

المهارات األساسية الستخدام معالج النصوص و الجداول االلكترونية و برامج عرض الشرائح و 
 .استخدام االنترنت

 

00110919 

(0-3:3)علومعسكرية
اليوجد:المتطلبالسابق

تزويد الطلبة في الجامعات بالثقافة العسكرية العامة و بيان قدرات القوات المسلحة للدفاع عن 
األردني و ذلك من خالل محاضرات و الزيارات الوطن  و دورها في تنمية و خدمة المجتمع 

 .الميدانية
 

00119919 

(0-3:3)تربيةوطنية
اليوجد:المتطلبالسابق

أرضًا و شعبًا ، و ترسيخ الوطن و ( األردن)تزويد الطلبة بمعرفة نظرية و ميدانية بالوطن 
األخوة الوطنية لديهم، وتحفيزهم لخدمة الوطن والشعب بوعي و إخالص، التنافس باإلبداع و 

 . المواعظ لتحقيق التقدم و الرقي المنشودين في ميادين الحياة
 

00114911 

(0-3:3)(1)التفاضلوالتكامل
.اليوجد  :المتطلبالسابق

المشتتتتقات و تطبيقاتهتتتا، األعتتتداد المركبتتتة، الهندستتتة التحليليتتتة، طتتترق التكامتتتل، المتسلستتتالت التتتال 
معادلتة الختط، و المستتوى فتي ثالثتة أبعتاد،  نهائية، متسلسالت القوى، المتجهات في ثالثتة أبعتاد،

 .متسلسالت القوى المركبة، التكامل المركب



01414919

(0-3:3()2)التفاضلوالتكامل
    01414919:المتطلبالسابق

ات النجترانج، التكامتل الثنتائي و الثالثتي ، ي، القتيم القصتوى و تطبيقاتهتا، مضتروبئتاالشتقاق الجز 
حتتل المعتتتادالت التفاضتتتلية الخطيتتتة العاديتتتة متتتن رتتتتب عليتتتا، حتتتل المعتتتادالت التفاضتتتلية باستتتتخدام 

، المعتتتتادالت التفاضتتتتلية باستتتتتخدام المتسلستتتتالت ، المعتتتتادالت التفاضتتتتلية الجزئيتتتتة، المتسلستتتتالت 
 .ت فوريير، طرق فصل المتغيراتمعادالت الحرارة والموجة، تحويالت البالس، متسلسال



01414914
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(0-3:3()1)العامةفيزياءال
.اليوجد:المتطلبالسابق

الفيزيتتاء و القياستتات ، المتجهتتات ، الحركتتة فتتي بعتتد واحتتد ، الحركتتة فتتي مستتتوى، قتتوانين الحركتتة، 
، قوانين نيوتن و تطبيقاتها  ، الشغل و الطاقة ، قوانين الجاذبية و التزخم الخطتي الحركة الدورانية

 .و التصادمات ، دوران الجسم الجاسئ حول محور ثابت، التدحرج، الزخم الزاوي و العزم


01419919

(3-0:1()1)العامةالعمليالفيزياء
*01419919:المتطلبالسابق

القياستتتتتات و األخطتتتتتاء ، المتجهتتتتتات ، الحركتتتتتة الخطيتتتتتة ، المقتتتتتذوفات ، قتتتتتانون نيتتتتتوتن الثتتتتتاني ، 
 .حتكاك ، التصادمات ، الحركة الدورانية، الحركة االهتزازية البسيطةاال


01419999

(3-::2)للعمارةهندسيالرسممقدمةفيال
 اليوجد:متطلبسابق

تمكين الطالب من اكتساب المهارات األساسية في الرسم المعماري من خالل سلسلة من 

 اتالمحاضرات و التمارين على رسم الخطوط و السطوح واألشكال مع التدريب على اإلسقاط

لمخططات و الواجهات و تمهيدا لرسم المخططات المعمارية المختلفة و التي تشمل ا ةالهندسي

  .المقاطع و المناظير المجسمة


01903990

(3-1:2)(1)الرسمبالحاسوب
 01903990 :متطلبسابق

يتم في هذا المساق التعريف بكيفية استعمال الحاسوب ونظم اإلدخال واإلخراج في البرنامج 

مساقط، واجهات، مقاطع، تفاصيل )صص للرسم المعماري وإخراج المخططات التنفيذيةالمخ

تدريبات على إخراج الرسومات التنفيذية بالمقياس المناسب وعلى األجهزة الطابعة (. معمارية

.ذات المقاييس المختلفة


01903410

(0-3:3)حسابالكمياتالمواصفاتوالعقودو
30102337:المتطلبالسابق

مبتتتادل القيتتتاس والتتتترقيم والوصتتتف التفصتتتيلي لكافتتتة بنتتتود األعمتتتال يتتتتم فتتتي هتتتذا المستتتاق عتتترض 
دراستتتة الشتتتروط الفنيتتتة واألستتتس المرعيتتتة لتنفيتتتذ و ني االمعماريتتتة والخدميتتتة الداخليتتتة فتتتي إنشتتتاء المبتتت

دراستتة نمتتاذج االتفاقتتات و الخاصتتة فتتي األردن المبتتاني طبقتتا للمواصتتفات والشتتروط الفنيتتة العامتتة و 
عتتداد المواصتتفات الفنيتتة وحستتاب الكميتتات لمشتتروع صتتغير المستتاحةو إلقامتتة المشتتاريع المعماريتتة   ا 

 .والتعرف على استقراء المواصفات والجداول الفنية


01920290
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(3-0:1)مشاغلهندسيةال
  اليوجد:المتطلبالسابق

البتتترادة، : تعلتتتيم المهتتتارات األساستتتية فتتتي المشتتتاغل الهندستتتية متتتن الناحيتتتة الميكانيكيتتتة والكهربائيتتتة وتعلتتتيم النجتتتارة، ويتضتتتمن ذلتتتك
 .التشغيل، اللحام، قطع وتشكيل المعادن، لف األسالك



01941919

(0-3:3)أخالقياتومهاراتاالتصال
 اليوجد:المتطلبالسابق



01903419

(0-::3)متغيراتالعشوائيةاالحتماالتوال
01414919:متطلبسابق

إحتمتتتاالت إقتتتتران االحتمتتتاالت و المتغيتتترات العشتتتوائية المتقطعتتتة، المتغيتتترات العشتتتوائية المستتتتمرة، 
متغيتتترة، الكثافتتتة و إحتمتتتاالت اإلقترانتتتات الموزعتتتة، إحصتتتائيات المتغيتتترات العشتتتوائية، العمليتتتات ال

احتمال حدوث الشيء مترة أخترى و االحتمتال الثابتت، اقتتران االرتبتاط االوتومتاتيكي، كثافتة فتيض 
لبيانتتات الختتام ، عالقتتات ، تقتتدير اقتتتران التتترابط االوتومتتاتيكي، كثافتتة فتتيض القتتوة متتن فتتيض االقتتوة

 .المدخل و المخرج لإلقترانات الخطية

01920410 

(0-::3)قتصادالهندسياال
 ال يوجد:متطلبسابق

مة مقدمة مبادئ اإلقتصاد الهندسي، معادالت الفوائد، اتخاذ القرارات اإلقتصادية بطريقة القي

الحالية، القيمة المستقبلية، القيمة المنتظمة السنوية، نسبة المردود الداخلي ونسبة المردود إلى 

 .التكلفة، حساب الزمن الالزم إلسترداد رأس المال، التضخم المالي



01920014 

 
 

 (ساعة معتمدة) (1)الرسم الحر 01903999

 ال يوجد: المتطلب السابق 

يهتتدف هتتذا المستتاق إلتتى إدراك العناصتتر الفنيتتة والمعماريتتة بحجمهتتا وملمستتها وألوانهتتا والمتتواد الداخلتتة فتتي تشتتكيلها 
وكتتذلك كيفيتتة رستتم النباتتتات واألجستتام والكتتتل المعدنيتتة واألشتتخاص .  ومعرفتتة طتترق التعبيتتر عنهتتا بالرستتم اليتتدوي

ستتقاطها متتن ختتالل تتتدريبات باستتتخدام قلتتم الرصتتاص واألقتتالم الملونتتة المختل فتتة والتعريتتف بتليتتات تكبيتتر المنتتاظر وا 
  .عملية فردية وجماعية
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 (ساعة معتمدة) (2)الرسم الحر 01903994

 01903999 :المتطلب السابق 

يهتتدف هتتتذا المستتتاق إلتتتى دراستتتة التصتتتوير الرقمتتتي والمجتتاالت التتتتي يتيحهتتتا لعتتترض التشتتتكيالت الفنيتتتة بشتتتكل عتتتام 
.  وكتذلك عترض مبتادل التكتوين ثنتائي وثالثتي األبعتاد وبنتاء مجستمات ألشتكال تجريديتة.  خاص والمعمارية بشكل

إضتتافة إلتتى دراستتة اإلظهتتار المعمتتاري باستتتخدام تقنيتتة أقتتالم الرصتتاص والحبتتر الصتتيني واأللتتوان المائيتتة وكتتذلك 
 . تقنيات اإلظهار المعماري باستخدام البرامج الحاسوبية

 

 

 

 

 (ساعات معتمدة 3) (1)ميم المعماري مدخل إلى التص 01903949

 ال يوجد :المتطلب السابق 

يهتتتتدف هتتتتذا المستتتتاق إلتتتتى التعريتتتتف بالمبتتتتادل األساستتتتية والمنهجيتتتتة فتتتتي التصتتتتميم ويقتتتتوم المستتتتاق بتنميتتتتة األفكتتتتار 
والمهتتتتارات فتتتتي تكتتتتوين أشتتتتكال تجريديتتتتة ثنائيتتتتة وثالثيتتتتة األبعتتتتاد باإلضتتتتافة إلتتتتى بنتتتتاء المجستتتتمات لتنفيتتتتذ عناصتتتتر 

 . شكيالت المعمارية والفنية المختلفة الت

 (ساعات معتمدة 3) (2)مدخل إلى التصميم المعماري  01903944

 01903949 :المتطلب السابق 

يهتتدف المستتاق إلتتى تطتتوير المهتتارات التصتتميمية، حيتتث يستتتعرض خطتتوات العمليتتة ألتصتتميمية متتع التركيتتز علتتى 
ويستتعرض األمتور . االحتوائيتة والعالقتات الفراغيتة متع بعضتها التبعضتكوين الشكل والتفاعل بين الشكل والفترا  و 

التتتي المتعلقتتة بتتالفرا  والشتتكل والنظتتام وتحويلهتتا إلتتى معنتتى والوظيفتتة واإلنشتتاء متتع ربطهتتا بتتالموقع، باإلضتتافة إلتتى 
 ىناصتر علتمبستط العوفي نهاية المستاق يقتوم الطالتب بتصتميم مبنتى . التمرين على دراسة وتوثيق المباني القائمة

  .أحد المواقع المستوية

 (ساعات معتمدة 3) المعماريالرسم  01903992

 01903990 :المتطلب السابق 

المعمتتتاري والمنظتتتور الهندستتتي والتعامتتتل متتتع المنظتتتور ذي نقطتتتة  واإلستتتقاطوستتتائل التعبيتتتر المعمتتتاري فتتتي الرستتتم 
، دراستة الظتل والظتالل متنوعتةريبات رسم معمتاري التالشي الواحدة أو نقطتين، المنظور الداخلي والخارجي مع تد

  .و بناءها على المساقط المختلفة، إسقاط المباني بأشكالها المختلفة وتكويناتها المتعددة
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 (ساعات معتمدة 3) (2)تطبيقات بالحاسوب  01903412

 01903410 :المتطلب السابق 

ختراج المشتاريع المعماريتة بأستلوب  سوبيهدف المساق إلى التعريف بكيفية استعمال برامج الحا المتطورة في رسم وا 
ظهارهتا باستتخدام المتواد المختلفتة واإلضتاءة المناستبة باإلضتافة إلتى إدختال الخلفيتات المالئمتة فتي  .ثالثي األبعاد وا 

ة نهايتتة المستتاق يكتتون باستتتطاعة الطالتتب إختتراج مشتتروع معمتتاري متكامتتل باستتتخدام تقنيتتات بتترامج الحاستتوب الالزمتت
 . إلخراج الرسومات التنفيذية الثنائية األبعاد واإلظهار الثالثي األبعاد

 

 (ساعات معتمدة 4) (1)التصميم المعماري  01903449

 01903994 :المتطلب السابق 

يهدف هذا المساق إلى تقديم المبادل األساسية للتصميم المعماري واستخدام األستلوب المنهجتي فتي تحليتل الموقتع 
وتقتديم الفكترة  (Spatial Relationships)الت الدراستية المشتابهة وكتذلك دراستة العالقتات الوظيفيتةوالحتا

التصتتتميمية والتعامتتتل متتتع اإلدراك البصتتتري والحستتتي للشتتتكل المعمتتتاري وتطتتتوير الحتتتدس ليأختتتذ مرجعيتتتة باستتتتخدام 
وتعريتتف .  (Metaphor)حتترالكنايتتات والتشتتبيهات المباشتترة وغيتتر المباشتترة باستتتخدام التمثيتتل الهندستتي أو ال

تصتميم ثالثتة مشتاريع . المبنى  كشكل معماري يتكون من وظائف محددة وبستيطة لهتا عالقتة متع بعضتها التبعض
 . رئيسية ذات برامج محددة

 

 (ساعات معتمدة 4) (2)التصميم المعماري  01903444

 01903449 :المتطلب السابق 

لطالتتتب متتتن ختتتالل المتتترور بتجربتتتة التعتتترف علتتتى االعتبتتتارات البيئيتتتة االستتتتمرار فتتتي تنميتتتة القتتتدرات ألتصتتتميمية ل
فتتي العمتتارة متتن ختتالل ( Climatic and Environmental Considerations)والمناخيتتة 

تصتتتميم مشتتتاريع معماريتتتة ذات بتتترامج متكاملتتتة ومواقتتتع حقيقيتتتة واستتتتخدام األستتتلوب المنهجتتتي فتتتي تحليتتتل الموقتتتع 
وتكتتوين الفكتترة وطتترح الحلتتول المعماريتتة  (Site and Case Study Analysis)والحتتاالت الدراستتة

ويتتم . المعمتاري التركيتز علتى النتواحي الوظيفيتة والمت ثرات التشتكيلية البصترية فتي التصتميم استمرارية .التصميمية
 . تصميم مشروعين رئيسيين

 

 (ساعات معتمدة 3) (1)إنشاء المباني  01903409

 ال يوجد :المتطلب السابق 

وأجزائته متن  دراستة أجتزاء هيكتل البنتاء المختلفتةدف المساق إلى  التعريف بالمعلومات األساسية إلنشاء المباني يه
الحتوائط واألستقف مثتل  وكتذلك استتعراض العناصتر الرئيستية نشتاءاإلأستاليب األساسات وحتى األسقف متن ناحيتة 

القتتتوة، التماستتتك، التوصتتتيل : الطبيعيتتتة بنتتتاءال خصتتتائص متتتوادإضتتتافة إلتتتى شتتترح .  واألرضتتتيات( األقبيتتتة والمائلتتتة)
المستتتلحة  ، الخرستتتانةبأنواعتتته الحجتتتر، الطتتتوب بأنواعتتته، األستتتمنت: األساستتتية متتتواد البنتتتاءو الحتتتراري، المستتتامية  
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  تحضتتير الموقتتع، فحتتص التربتتة، وأعمتتال الحفتتر: طتترق البنتتاءو   ، األخشتتاب، الزجتتاج، المتتواد البالستتتيكيةوالعاديتتة
األعمتدة : البنتاء الهيكلتي  و التستويات والعتزلو ، القواعتد (األوتاد)العميقة و  والسطحية المستمرة :األساسات وأنواعهاو 
 .والمصاعد األدراجو  والحوائط الخارجية والداخلية الخرسانية الجسور وبالطات األسقفو 

 

 (ساعات معتمدة 3) (2)إنشاء مباني 01903404

 01903409 :المتطلب السابق 

فتتتي اإلنشتتتاء المعمتتتاري وأنواعهتتتا  االكستتتاءى دراستتتة التشتتتطيبات والتفصتتتيالت المعماريتتتة، ومتتتواد يهتتتدف المستتتاق إلتتت
 أعمتتتال المنجتتتورو الحمامتتتات و المطتتتابخ و  ات الرئيستتتية لفستتتقف واألرضتتتيات والحتتتوائط الرئيستتتية،أعمتتتال التشتتتطيبو 

، المعدنيتتة المختلفتتة فتتي المبتتاني األشتتغالو  ،(وتركيبهتتا الشتتبابيك واألبتتواب بأنواعهتتا)والحديتتد واأللمنيتتوم والبالستتتيك 
الحتترارة و الرطوبتة )المتواد العازلتة ويتتم التركيتز علتى  ،البنتاء علتى المحتاور ذات األبعتاد الثابتتةو التدهانات وأنواعهتا و 
  .وسبل الحماية من العوامل المناخية المختلفة (الصوتو 
 

 (ساعات معتمدة 3) (    1)تاريخ ونظريات العمارة 01903429

 ال يوجد :طلب السابقالمت 

اإلغريقيتتة و متتا بتتين النهتترين و مصتتر الفرعونيتتة : تطتتور فتتن العمتتارة والبنتتاء عبتتر الحضتتارات القديمتتةيعتترض المستتاق 
التركيتتتز علتتتى التحلتتتيالت المعماريتتتة لنمتتتاذج متتتن المبتتتاني التاريخيتتتة المشتتتهورة واستتتتنباط  وكتتتذلك يتتتتم.  والرومانيتتتة

ربتتتط النمتتتاذج التاريخيتتتة بالنظريتتتات لتوظيتتتف و معتتتالم المعماريتتتة التاريخيتتتة الشخصتتتية المعماريتتتة المتميتتتزة لتتتبعض ال
  .عرض آراء المنظرين التي كان لهم األثر في دفع عجلة تطور العمارةو االستنتاجات في التصميم المعماري 

 

 

 

 (ساعات معتمدة 3) (   2)تاريخ ونظريات العمارة 01903424

 01903429 :المتطلب السابق 

تطور فن العمارة في مهد المستيحية وحضتارات العصتور التتي تلتهتا متن البيزنطيتة والرومانستية ذا المساق يعرف ه
مقارنتتات تحليليتتة لفمثلتتة التاريخيتتة متتن العصتتور البتتارزة ،  وكتتذلك يتتتم عمتتل والقوطيتتة حتتتى نهايتتة عصتتر النهضتتة

  .نظريات عمارة لطرز الكالسيكية في أوروبا وما ارتبط بهذه الفترة مناحتى عهد إحياء 
 

 (ساعتان معتمدتان) مبادئ المساحة لطلبة العمارة 01903439

 01903992 :المتطلب السابق 

مبادل أساسية ، قياس المسافات و تصحيحها ، األسطح المرجعية ، أجهزة قياس الزوايا و الثيودواليت التستوية و 
المستتح الطوبتتوغرافي و خطتتوط الكونتتتور، طتترق و  الضتتبط العتتامودي، االتجاهتتات و قيتتاس الزوايتتا و تصتتحيحيها،

 . تقنيات الرفع الميداني، قياس المساحات و الحجوم في المشاريع الهندسية
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 (ساعات معتمدة 4) (3)التصميم المعماري 01903049

 01903444 :المتطلب السابق 

يتتتتم التعتتترف فتتتي هتتتذا المستتتاق علتتتى أستتتاليب البرمجتتتة المتكاملتتتة للمشتتتروع المعمتتتاري وكيفيتتتة تحقيتتتق االحتياجتتتات 
( مبتاني عامتة)من ختالل تصتميم مشتروعين ( Human needs and Programming)اإلنسانية فيه 

مباني علتى وظتائف وبرامج متوسطة التعقيد لها وعلى مواقع ذات طبيعة متوسطة التركيب ،على أن تحتوي هذه ال
مختلفتتة ومتعتتددة ستتواء فتتي مبنتتى واحتتد أو مجموعتتة مبتتاني ، ويتتتم التركيتتز علتتى استكشتتاف الحلتتول المعماريتتة متتن 
ختتتتالل التحليتتتتل المنهجتتتتي و الترجمتتتتة المعماريتتتتة للفكتتتترة ألتصتتتتميمية معتمتتتتدة علتتتتى االستتتتتنتاجات التحليليتتتتة علتتتتتى 

نمتاط الحركيتة والعالقتتات الوظيفيتة والتعامتتل متع معطيتتات المستتويات المختلفتة للمشتتروع ،وأيضتا متتن ختالل فهتتم األ
 . البيئة االجتماعية والنفسية والسلوكية واالقتصادية الم ثرة على التصميم المعماري

 

 (ساعات معتمدة 4) (4)التصميم المعماري 01903044

 01903049 :المتطلب السابق 

 Heritage and)متوروث المعمتاري والهويتة المعماريتة يتم التعرف في هذا المساق على كيفية التعامل متع ال

Identity  ) ذات بتترامج متطتتورة مبنتتى أو مجموعتتة مبتتاني مشتتروعين كتتل منهتتا مكتتون متتن تصتتميممتتن ختتالل 
والمحتتيط  علتتى القتتيم الجماليتتة واالجتماعيتتةمشتتروع األول باليتتتم التركيتتز  متنوعتتة التركيتتب،علتتى مواقتتع طبوغرافيتتة و 

محققتتا انستتجاما  معمتتاري المتعلتتق بتتالموروث والهويتتة المعماريتتة العربيتتة اإلستتالمية المحليتتة ،التتوظيفي والموضتتوع ال
الداخليتة  والتفصتيالت دراستة بعتض التصتميماتللمشتروع، ويتتم التركيتز علتى  البيئتة المحيطتة متع وتناغمتا واضتحا

سفية والفكريتة والتيتارات المعماريتة أما في المشروع الثاني فيتم التركيز على االتجاهات الفل .روعالمش االخاصة بهذ
 . .(Architectural Trends and Movements)والمدارس المعمارية العالمية 

 

 

 (ساعات معتمدة 3) نظم إنشاءات متقدمة 01903000

 01903404 :المتطلب السابق 

وتأثيرها على الفترا  المعمتاري متن حيتث األفكتار والمعتاني والتكامتل  بداعيةاإليعرض هذا المساق النظم اإلنشائية 
: فتي إنتتاج المبتاني، وكتذلك شترح أجتزاء الهياكتل اإلنشتائية الحديثتة متن ختالل دراستة التكوينتات الستطحية والخطيتتة

 (ساعات معتمدة 3) تنفيذية تصميمات 01903004

 01903000 :المتطلب السابق 

لحقاتتته التفصتتيلية وم التصتتميمات التنفيذيتتة لمشتتروع متكامتتليتتتم فتتي هتتذا المستتاق التعتترف علتتى تجهيتتز الرستتومات و 
خراجتتته حستتتب األصتتتول الفنيتتتة ومراعتتتاة والتتتربط بتتتين التصتتتميم والتنفيتتتذ المتطلبتتتات المهنيتتتة المتبعتتتة فتتتتي األردن  وا 

  .تطلبات كود البناء األردنيوم
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ياكل الفراغية المستوية، ، واله(الفراغية والفرنديل والهيكل المتعدد األضالع)الجسر والعمود، والجمالونات المختلفة 
واألغشتية ( مزدوجتة ومفتردة االنحنتاء)والهياكل الصندوقية بالبالطات الرأسية واألفقية، والصدفات القشرية المنحنية 

 . أساليب إنشاءها وتسقيفهااألبنية الجاهزة و وكذلك تطور صناعة .  المشدودة والمنشتت المنفوخة
 

 (معتمدة ساعات 3) ميكانيكا اإلنشاء 01903000

 30201101،30202101 :المتطلب السابق 

يتخصص هذا المساق في فهم القوى والمركبات والعزم والجسم الجاسئ والمرن واالتزان في بعدين وأنتواع االرتكتاز 
ومخطط الجسم الحر وأنواع المنشتت والجمالونات والجيزان وطرق إيجتاد القتوى الداخليتة فتي الجمالونتات والجيتزان 

الثقتتتل وعتتتزم القصتتتور التتتذاتي والمستتتاحات المركبتتتة واالجهتتتادات المحوريتتتة وقتتتانون هتتتوك ومعامتتتل المرونتتتة  ومركتتتز
 . تحت تأثير العزوم المختلفة تواالجهادا

 

 (ساعات معتمدة 3) نشايياإل تصميممقدمة في ال 01903003

 01903000 :المتطلب السابق 

نة وتوزيتتتع إجهتتتاد الضتتتغط المكتتتافئ وتصتتتميم المقتتتاطع يتخصتتتص هتتتذا المستتتاق فتتتي الخصتتتائص اإلنشتتتائية للخرستتتا
وتصتتميم البالطتتات الخرستتانية  Tالخرستتانية المستتلحة لمقاومتتة االنحنتتاء والمقتتاطع المستتتطيلة والمقتتاطع علتتى شتتكل 

وكتتذلك .  ذات االتجتتاه الواحتتد وتصتتميم األعمتتدة الخرستتانية لفعمتتال المحوريتتة وتصتتميم القواعتتد الخرستتانية المفتتردة
ع والوصتتتالت الفوالذيتتة القياستتية وتصتتتميم األجتتزاء الفوالذيتتتة والتتتي تتعتترض الجهتتتادات الشتتد واالنحنتتتاء فهتتم المقتتاط

 . والقص
 

 (ساعات معتمدة 3)  العمارة اإلسالمية 01903024

 01903424 :المتطلب السابق 

ماريتتتة والتتتتراث الشخصتتتية المعو تطتتتور العمتتتارة اإلستتتالمية منتتتذ صتتتدر اإلستتتالم يتتتتم التعتتترف فتتتي هتتتذا المستتتاق علتتتى 
العالقتتات االجتماعيتتة والبيئيتتة والوظيفيتتة التتتي جعلتتت متتن العمتتارة فتتي العتتالم و الحضتتاري لعمتتارة البلتتدان اإلستتالمية 

 مبتتتاني تاريخيتتتة وتراثيتتتة إستتتالمية توافقهتتتالنمتتتاذج  وتحليتتتل اإلستتتالمي الموئتتتل األنستتتب لإلنستتتان المستتتلم متتتع دراستتتة
   .القةالنظريات ذات الععلى  من خاللها التركيزو 
 

 (ساعات معتمدة 3) المعاصرة العمارة  01903020

 01903024 :المتطلب السابق 

يعنتتى هتتذا المستتاق بفهتتم تطتتور التيتتارات والنظريتتات الحديثتتة فتتي العمتتارة والفنتتون المعاصتترة منتتذ الثتتورة الصتتناعية   
ت السياستتتتية، االجتماعيتتتتة، فتتتتي التغيتتتترا يوحتتتتى الوقتتتتت الحاضتتتتر، ويتضتتتتمن الطتتتترح التحليتتتتل الفكتتتتري واأليتتتتديولوج

ويتضتمن المستاق عترض المتدارس المعماريتة والنظريتات الهامتة ورواد .  الثقافية، التقنية، االقتصتادية علتى العمتارة
 .العمارة في هذه الفترة، مع استعراض األمثلة لكل الحاالت ودراسة التأثيرات المماثلة في العالم العربي
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 (تان معتمدتانساع) األنظمة الصحية 01903039

 01903404 :المتطلب السابق 

تعريفات أساسية، المواد المستخدمة في التمديدات الصتحية فتي المبتاني، القطتع الصتحية وأنواعهتا وطريقتة عملهتا، 
أنظمة الماء البارد والساخن، أنظمة الصرف الصتحي، نظتام تصتريف ميتاه األمطتار، أنظمتة الحريتق فتي المبتاني، 

 . صفاتها ومعالجتهاموا -مياه الشرب
 

 (ساعتان معتمدتان) أنظمة التدفية والتكييف 01903034  

 01903404 :المتطلب السابق 

يعرض هتذا المستاق لطترق انتقتال الحترارة متن والتى المبتاني والتعريفتات األساستية المتعلقتة بهتا، التعترف علتى نظتم 
ك التعترف علتى أستاليب تبتديل الهتواء والتهويتة والتكييتف التدفئة في المبتاني بواستطة المتاء أو الهتواء الستاخن وكتذل

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

 (ساعات معتمدة 4) (0) التصميم المعماري 01903249  

 01903044 :المتطلب السابق 

لمتطلبتتات والوظتتائف والعالقتتات والشتتكل، وكتتذلك تتتوفير يعنتتى هتتذا المستتاق بتصتتميم متقتتدم لمبنتتى معقتتد متتن ناحيتتة ا
نشتاء المبتاني وفيزيتاء العمتارة والبيئتة، ودراستة التفاصتيل والمتواد  الخدمات األساسية من تدفئتة وتبريتد وصتوتيات، وا 
المستتتتعملة فتتتي تكتتتوين المبنتتتى والتركيتتتز علتتتى التكامتتتل بتتتين التتتنظم الفنيتتتة والخدميتتتة والقتتتدرة علتتتى التعامتتتل متتتع هتتتذه 

ويتتم تصتميم مشتروع واحتد .   (Architectural Systems)متطلبتات اعتمتادا علتى المستاقات الستابقةال
 . متكامل خالل الفصل

 

 (ساعات معتمدة 4) تصميم حضري ( 6)التصميم المعماري  01903240

 01903249 :المتطلب السابق 

مبتاني مترابطتة جديتدة أو تطتوير  ةمجموع دراسة وتصميمباالستفادة من نظريات التصميم الحضري يقوم الطالب ب
المستاق علتى  لشتموي. مع واقع الشخصية العمرانية لبيئة حضرية ذات طابع خاص مباني قائمة تنسجم ةلمجموع

. الدراسة الميدانية ومقابلة المستخدم وعمل الدراسات التحليليتة الفيزيائيتة واالجتماعيتة واالقتصتادية والثقافيتة للمكتان
ب فتتتي هتتتذا المستتتاق أستتتاليب المستتتح والتحليتتتل واالستتتتنتاج فتتتي دراستتتة منطقتتتة محتتتددة وتتسلستتتل عمليتتتة يتتتتعلم الطالتتت

التصتتميم متتن استكشتتاف المشتتاكل والتحقتتق متتن متتداها ثتتم دراستتة العوامتتل المرتبطتتة بهتتا بغيتتة طتترح  بتتدائل لمختلتتف 
 . الل الفصلويتضمن المساق مشروع رئيسي واحد خ. الجوانب ليصار إلى بلورة تصور تصميمي شمولي

 

 (ساعات معتمدة 3) الحضري نظريات التصميم 01903202

 01903249 :المتطلب السابق 
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، واألستتاليب المتبعتة فتتي التحليتل البصتري وفهتتم الفضتاءات الحضتترية التصتميم الحضتريتعريتف الطالتب بنظريتتات 
تكتتتوين مورفولوجيتتتة وتيبولوجيتتتة وفهتتتم شخصتتتية وصتتتوره المكتتتان الذهنيتتتة والتتتتأثيرات االجتماعيتتتة واالقتصتتتادية علتتتى 

لختتدمات االجتماعيتتة والبنيتتة األساستتية فتتي المدينتتة واستتتنباط المعتتايير التخطيطيتتة ادراستتة . المدينتتة( شتتكل ونمتتط )
 . قياس فعالية الخدمات من واقع الدراسة الميدانية ألحد المناطق الحضرية القائمةو 
 

 (ساعات معتمدة 3) ق المواقعيهندسة تنس 01903204

 01903020 :المتطلب السابق 

يعنى هذا المساق بدراسة عالقة اإلنسان ببيئته عبر العصور مع التركيز على دراسة البيئة األردنية ومكوناتها من 
نباتتتات، وكتتذلك دراستتة مبتتادل وعناصتتر ونظريتتات تنستتيق، وتصتتميم، وتخطتتيط الموقتتع، باإلضتتافة إلتتى فهتتم تتتأثير 

وعالقتتته بالمبتتاني والفراغتتات والعناصتتر  جيمه متتن ختتالل التشتتكيل الفراغتتي النتتاتالمحتتيط علتتى تنستتيق الموقتتع وتصتتم
كمتتا يستتتعرض طتترق ومنتتاهج التصتتميم .  وكتتذلك بتتالفكرة التصتتميمية للموقتتع، وفهتتم اإلدراك البصتتري ولغتتة المكتتان

اإلنستان كبيئتات  والتحليل المتعلقة بتنسيق المواقع متن استتخدام النباتتات والميتاه والصتخور أو البيئتة المصتممة متن
متتع التركيتتز علتتى التطبيتتق متتن ختتالل طتترح مشتتاريع متنوعتتة تعكتتس المفتتاهيم المحليتتة وفهتتم . تصتتميمية متخصصتتة

جراءاته وطرق عرضه بالرسومات وغيرها  . موضوع تنسيق المواقع كمهمة وتخصص له متطلباته وا 
 

 

 (ساعات معتمدة 3) اإلضاءة والصوتيات 01903239  

 01903000 :المتطلب السابق 

 عرف بمبادل اإلضاءة الطبيعية واالصطناعية في المباني ودراسة مبادل الصوتيات والعزل الصتوتيهذا المساق ي
وكتتتذلك التعريتتتف بالخصتتتائص الفيزيائيتتتة للصتتتوت وانتشتتتاره وشتتتدته وطتتترق القيتتتاس والتعتتترف علتتتى المتتتواد الماصتتتة 

ات الوظيفيتتة والقيتتاس لإلضتتاءة الطبيعيتتة والصتتناعية للصتتوت وكتتذلك أثتتر اإلضتتاءة علتتى العمتتل المعمتتاري والمتطلبتت
 . والتعرف على أجهزة القياس ومصادر اإلضاءة الصناعية وترشيد الطاقة

 

 

 (ساعات معتمدة 3) المهنةممارسة و أحكام البناء 01903234

 01903004 :المتطلب السابق 

التركيز علي النواحي المهنية الهندسية والنقابية و  رةامدراسة الجوانب المختلفة لممارسة مهنة العهذا المساق يعنى ب
  .تنظتتتيم عالقتتتة المهنتتتدس المعمتتتاري متتتع مختلتتتف األفتتتراد والم سستتتات المعنيتتتة بعمليتتتة البنتتتاءو والقانونيتتتة واإلداريتتتة 

ويقتتتدم تحليتتتل لمختلتتتف جوانتتتب العالقتتتة بتتتين المصتتتمم .  باإلضتتتافة إلتتتى واجبتتتات ومستتت وليات المهنتتتدس المعمتتتاري
ويتتتم التركيتتز علتتى مبتتادل وأخالقيتتات المهنتتة وعتترض ألهميتتة العمتتل الجمتتاعي ودور اإلبتتداع .  الزبتتونوالمقتتاول و 

وكتذلك يقتدم المستاق الجوانتب المعماريتة متن ناحيتة المتطلبتات لستوق العترض والطلتب .  الفردي في تطوير المهنتة
لقتتترى األردنيتتتة وأثتتتر تطبيقهتتتا علتتتى دراستتتة القتتتوانين والتشتتتريعات وأحكتتتام البنتتتاء فتتتي المتتتدن وا.  لتشتتتريعات المبتتتاني
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  .التصميم المعماري مع التركيز على المعطيات البيئية واالجتماعية واالقتصادية ذات العالقة
 

 

 (ساعات معتمدة 3) واإلسكان التخطيط الحضري 01903000

 01903202 :المتطلب السابق 

ر المدينتتتة ومكوناتهتتتا كوحتتتدة عضتتتوية مترابطتتتة تطتتتو  .التتتتي تنبنتتتي عليهتتتا عمليتتتة التخطتتتيط الشتتتاملدراستتتة العوامتتتل 
دراستتتة منتتتاهج وأستتتاليب التخطتتتيط الحضتتتري إلعتتتادة تنظتتتيم المنتتتاطق القديمتتتة و األعضتتتاء ومتكاملتتتة الوظتتتائف، ، 

عرض نظريات اإلسكان من ناحيتة التصتميم والتخطتيط والتركيتز علتى  .وتزويدها بالخدمات االجتماعية واألساسية
افية والسلوكية والبيئية وأهميتة دور اإلنشتاء والتمويتل لفهتم وتوجيته استتراتيجيات اإلستكان النظريات االجتماعية والثق

والتخطيط لتوفير السكن لجميع فئات المجتمع مع عرض حتاالت دراستية محليتة وعالميتة وتفعيتل الدراستة الميدانيتة 
 . المحلية لتعميق مفهوم تحليل المحتوى الثقافي لإلسكان

 

 

 (ثالث ساعات معنمدة) 1 روع التخرجمش 01903019

 01903240 :المتطلب السابق 

وتحفيتتتتز الطلبتتتتة للتعامتتتتل متتتتع المتتتتدخالت العمليتتتتة متتتتن حيتتتتث اختيتتتتار المشتتتتروع  اختيتتتتار مشتتتتروع معمتتتتاري متكامتتتتل
عتداد (يفضل أن يكون مطروحتا متن جهتة ذات عالقتة)والموضوع   ةالبرمجتو  البحتث بشتكل منهجتي والتعامتل متع وا 
عتتتداد   .(إذا لتتتم يكتتتن محتتتددا) اختيتتتار موقتتتع إلقامتتتة المشتتتروعو النهتتتائي  المعمتتتاري للمشتتتروع ةالمتكاملتتت ةالمعماريتتت وا 
جتتتراء دراستتتات تحليليتتتة  ة لتشتتتمل تحديتتتد األهتتتداف واالحتياجتتتات والمنهجيتتتات والمضتتتامين النهائيتتت الدراستتة  لموقتتتعلوا 

وبتتدائل تصتتميميه للوصتتول إلتتى مفهتتوم  المقتتترح ودراستتة الحتتاالت المقارنتتة، إضتتافة إلتتى طتترح مبتتادل واستتتراتيجيات
  .أولى إلعداد التصميم النهائي

 

 

 (ساعات معتمدة 6) 2 مشروع التخرج 01903010

 01903019ناجح في  :المتطلب السابق 

ويتضتتمن التصتتميم تحليتتل شتتامل فتتي المرحلتتة األولتتى تصتتميم المشتتروع التتذي تتتم إعتتداد البحتتث يعنتتى هتتذا المستتاق ب
ووضتتع البتدائل وتقييمهتتا واعتمادهتا وتطويرهتا بتتتاء علتى المتتنهج والفكترة والفلستتفة  وفلستتفة التصتميمللفكترة المعماريتة 

دراستة متكاملتة للحيتز الفراغتي التداخلي والختارجي وربتط عناصتر كتذلك تطتوير و  . التي يتواصل فيها مع المشترف
كامل النظتام اإلنشتائي والختدمات التصميم في تكوين تشكيلي متكامل ودراسة الحركة داخل وخارج المبنى بحيث يت

 التصتميمية، مع تقتديم كافتة الرستومات المعماريتة المعبترة عتن الفكترة والبيئي المتكامل الفنية مع التصميم المعماري
 . ويتضمن المساق عدة مراحل تحكيم خارجية وداخلية  .ومجسم المشروع
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 (ساعات معتمدة 3) بالحاسوب تطبيقات متقدمة 01903019

 01903412: متطلب السابقال 

يعنتتى هتتذا المستتاق بتنميتتة مهتتارات الطالتتب فتتي استتتخدام برنتتامج الرستتم افلتتي فتتي العمتتارة وتعريفتتة بتتالبرامج األكثتتر 
ختتراج التصتتاميم المعماريتتة متتع التركيتتز علتتى الرستتومات ثالثيتتة األبعتتاد   تطتتورا ليتتتمكن متتن استتتخدامها فتتي إعتتداد وا 

  (Animation).ت وعمل صور متحركة لتلك الرسوما
 

 

 (ساعات معتمدة 3) مواضيع خاصة في العمارة 01903010

 حسب ما يحدده مجلس القسم: المتطلب السابق 

ستتتاعات كحتتتد أقصتتتى لمتطلبتتتات التختتترج متتتن ( 0)مستتتاق يتعلتتتق بمواضتتتيع مستتتتجدة ومتنوعتتتة فتتتي العمتتتارة وتحستتتب
 . اختياري القسم

 

 (عتمدةساعات م 3) داخليلاتصميم لا 01903044  

 01903444: المتطلب السابق 

هتذا المستتاق تتتم فيتته دراستة أهميتتة تصتميم البيئتتة الداخليتة للمبتتاني كعنصتر أساستتي تكميلتي ضتتمن المظلتة األوستتع 
للعمارة وتأثير التصميم الداخلي على راحة المستخدم كما يستعرض تطور نظريات العمتارة الداخليتة والتركيتز علتى 

ر الداخلية التي تشمل الشتكل واللتون والملمتس واإلنتارة واألثتاث ومعالجتات الجتدران واألستقف أهمية التناغم للعناص
 . واألرضيات

 

 (ساعات معتمدة 3) السلوك والبيية المبنية 01903029

 01903022: المتطلب السابق 

والشعوري واالجتمتاعي  يعني هذا المساق تعريف البيئة كمحتوى سلوكي لإلنسان ومفاهيم السلوك الذهني والفراغي
ومفهتتوم وحتتدة المكتتان وارتباطتته بالستتلوك كأستتاس لتصتتميم بيئتتات إنستتانية، ودراستتة مفهتتوم اإلدراك الحستتي والتتذهني 
والمعتتاني والرمتتوز والخصوصتتية والستتيطرة الفراغيتتة واألمتتان والتفاعتتل االجتمتتاعي وتأثيرهتتا علتتى المكتتان متتع عمتتل 

 . ةدراسات ومسوح ميدانية لتعميق هذه الفكر 
 

 (ساعات معتمدة 3) إدارة وحفظ المصادر التراثية 01903004

 01903422: المتطلب السابق 

توثيتتق وعمليتتات  الحضتتاري فتتي المتتدن القديمتتةو الحفتتاظ علتتى التتتراث المعمتتاري و  اإلدارة المبتتادل األساستتية لعمليتتة
فتتي عمليتتات الحفتتاظ، متتع دراستتة أمثلتتة  تصتتنيف األبنيتتة والتقنيتتات المتبعتتةو  والتصتتوير التتتوثيقي الميدانيتتة المستتوح

ويشتتمل المستتاق علتتى  متتن األردن والتتوطن العربتتي والتتبالد األجنبيتتة علتتى التتتراث المعمتتاري مختتتارة لعمليتتة الحفتتاظ
 .عليها دراسة ميدانية تطبيقية لمعاني التراث والحفاظ 
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 (ساعات معتمدة 3) العمارة المحلية 01903020

 01903024: المتطلب السابق 

يعني هذا المساق بعرض لتاريخ تطور العمارة المحلية و تقييم ألهم المبادل األيديولوجيتة و الفلستفة بأستلوب النقتد 
وتستتليط الضتتوء علتتى القتتيم و المبتتادل المتت ثرة و المرتبطتتة بالمتتدارس و التوجهتتات المختلفتتة علتتى عمتتارة األردن و 

 . زين في اتجاهات العمارة المحلية المتمي نالعرض التوضيحي باألمثلة ألعمال المعماريي
 

 (ساعات معتمدة 3) النقد والتحليل المعماري 01903229

 01903022: المتطلب السابق 

يعنى هذا المستاق بعترض نظريتات العمتارة المعاصترة ونقتدها وتقيتيم المبتادل االيدولوجيتة والفلستفية والقتيم والمبتادل 
ريتتتتة المعاصتتتترة ومتناقضتتتتة األهتتتتداف والتوجهتتتتات، متتتتع االستتتتتعانة بتتتتالعرض المتتتت ثرة والمرتبطتتتتة باالتجاهتتتتات المعما

المتت ثرين فتتي اتجاهتتات العمتتارة  نالمعمتتاريين النقتتديي تالتوضتتيحي باألمثلتتة ألعمتتال المعمتتاريين المتميتتزين وطروحتتا
 . ةر المعاص

 

 (ساعات معتمدة 3) التحكم البييي 01903039

 01903034: المتطلب السابق 

وذلتك علتى  وستبل االستتفادة منهتا فتي التصتميم المعمتاري( الشمس، الرياح، التخ)ادر المتجددة للطاقة دراسة المص
عترض نمتاذج متن التصتميمات  يشتمل المستاق علتى .مستويات العمارة والبيئة وتنسيق المواقع والتخطتيط الحضتري

لمبتاني اة الطبيعية للتحكم في بيئتة المعاصرة التي تعتمد على المصادر الطبيعية للطاقة ونظم المعالجات المعماري
  (.حرارة، رطوبة، تهوية، إضاءة، الخ)
 

 (ساعات معتمدة 3) و تطبيقاتها أنظمة المعلومات الجغرافية 01920003

 01903439: المتطلب السابق 

لومتتات خصتتائص و مفتتاهيم نظتتم المعلومتتات الجغرافيتتة، نظتتم إدارة المعلومتتات المكانيتتة تصتتميم و تنفيتتذ نظتتم المع
الجغرافيتتتة و دورهتتتا فتتتي الختتترائط الرقميتتتة، إدارة المعلومتتتات المكانيتتتة، المستتتاقط و اإلحتتتداثيات، نمذجتتتة معلومتتتات 

، معالجتة اإلحتداثيات، عمليتات اإلدختال و اإلختراج، (النظام النقطي و النظام الشتبكي)األراضي، التمثيل المكاني 
وزيعات اإلحصائية، طريقة إختيتار األجهتزة و البرمجيتات الالزمتة تخزين الملفات، أنظمة إدارة قواعد البيانات و الت

و  Microstation/Geographics, Geomedia, ArcGIS:ألنظمتتة المعلومتتات الجغرافيتتة مثتتل
استتتتخدام األدوات الرئيستتتية فتتتي البرمجيتتتة، نظتتتام اإلحتتتداثيات و المستتتاقط، التعامتتتل متتتع ملفتتتات و ختتترائط و كيفيتتتة 

غرافيتتة، تحليتتل المعلومتتات الوصتتفية و المكانيتتة متتن ختتالل العمليتتات المختلفتتة، إنتتتاج جتتداول نظتتم المعلومتتات الج
تمتتارين و مشتتاريع تغطتتي جميتتع المواضتتيع المتناولتتة فتتي أنظمتتة المعلومتتات الجغرافيتتة باستتتخدام برمجيتتة . الختترائط

 Microstation/Geographics, Geomedia, ArcGIS:  معينة مثل 
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 ساعات معتمدة  3 يعملالتدريب ال 01903232

 وحسب تعليمات القسم م. س 120إنهاء : المتطلب السابق 

يركتتز المستتاق عتتل تتتدريب الطلبتتة فتتي مجتتال التصتتميم المعمتتاري واإلشتتراف والتنفيتتذ فتتي أحتتد المكاتتتب أو الشتتركات 
 . الهندسية وحسب التعليمات التي يصدرها مجلس القسم

 

 


