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 في
هندسة العمارة والتصميم الداخليتخصص   

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة على 2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 

 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018الخطة الدراسية رقم  تعديلها بموجب قرار لجنة
الهندسة المعمارية والمدنية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في برنامج تكنولوجيا ة تتكون الخطة الدراسي

  ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:72من ) هندسة العمارة والتصميم الداخلي/ تخصص والبيئة
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 المهارات العامة .1
 6 التشغيلمهارات  .2
 9 العلوم المساندة .3
 45 المهارات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
يهدددا التخصددص إلددى إعددداد تهنيددين مددنهلين ونددادرين علددى انجدداز الرسددومات المعماريددة بكددل ت اصدديلها 

احدددل التصدددميم المبددددئي والمخططدددات التن ي يدددة ومدددا يتعلددد  بهدددا مدددن حسدددا  الكميدددات وكددد لال االمدددام بمر 
والعطاءات ون لال الهدره على المتابعة الميدانيه لالعمدال اانشدائيه التن ي يدة وخاصدة اعمدال التشدطيبات 

 الداخلية والخارجية بما يتواف  مع معايير الجودة والمواص ات ااردنيه والعالمية.
 

 معرفية للمهارات المتخصصة:المجاالت ال
 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم

 عملي نظري
انشاء مباني، مشاغل انشاء مباني، مساحة، مختبر مساحة،  15 14 اساسيات البناء واانشاء 1

 حسا  كميات مباني، مواص ات وعهود، خدمات المباني
، رسم حر، التصميم 2، رسم معماري 1رسم معماري  54 0 الرنميالرسم والتصميم اليدوي و  2

المعماري، التصميم المعماري باستخدام الحاسو ، 
مخططات تن ي ية معمارية، المنظور الهندسي والظالل، 

 اسس التصميم المعماري، مشغل نما ج
ريات تاريخ العمارة والتصميم الداخلي، مواد معمارية، نظ 6 6 الثهت ة المعمارية 3

 وتطبيهات األلوان
  3 - التدري  الميداني .4

 س.م 48 28 20 مجموع الساعات المعتمدة
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 "هندسة العمارة والتصميم الداخليلتخصص "الخطة الدراسية 
===================================================== 

 تي:( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآل12أوًا: المهارات العامة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 020000111
  0 3 3 الثهافة اإلسالمية 020000121
  0 2 2 التربية الوطنية 020000131
  0 1 1 العلوم العسكرية 020000181
  0 3 3 مهارات لغوية/ انجليزي 020000101

  0 12 12 جموع )س.م(الم

 
 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:6ثانيًا: مهارات التشغيل ، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 لمهنيةالصحة والسالمة والبيئة ا 020000141

  0 6 6 المجموع )س.م(

 
 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:9ثالثًا: المهارات المساندة، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 م اهيم رياضية 020000151
  0 3 3 م اهيم فيزيائية 020000161
 *020000161 3 0 1 مختبر م اهيم فيزيائية 020000162
  6 0 2 الرسم الهندسي بالحاسو  020000171

  3 6 9 المجموع )س.م(
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 "هندسة العمارة والتصميم الداخليلتخصص "الخطة الدراسية 

================================================== 

 :( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي45: المهارات المتخصصة، )رابعاً 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة

  0 2 2 إنشاء مباني 020101112
 **020101112 6 0 2 مشاغل إنشاء مباني 020101113
  0 3 3 مساحة 020102111
 **020102111 6 0 2 مختبر مساحة 020102112
 020101112 3 2 3 حسا  كميات/ مباني 020102221
 **020000171 6 0 2 1عماري رسم م 020104111
 020104111 6 0 2 2رسم معماري  020104112
  6 0 2 رسم حر 020104121
 020104133 6 0 2  التصميم المعماري 020104131
 020104112 6 0 2 التصميم المعماري باستخدام الحاسو  020104231
  0 2 2 تاريخ العمارة والتصميم الداخلي 020104132
  0 3 3 مواد معمارية 020104141
  0 2 2 مواص ات وعهود 020102271
 020104112 6 0 2 مخططات تن ي ية معمارية 020104251
 020104111 6 0 2 المنظور الهندسي والظالل 020104252
 020101112 0 3 3 خدمات المباني 020104241
 020104111 6 0 2 أسس التصميم المعماري 020104133
 020104121 6 0 2 ريات وتطبيهات األلواننظ 020104161
 **020104112 6 0 2 مشغل نما ج 020104271
  * 0 3 التدري  020102291

  28 17 45 المجموع )س.م(
 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*

 متزامن -**
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 "هندسة العمارة والتصميم الداخلي"الخطة االسترشادية لتخصص 

========================================== 
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة
 2 020000122 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 3 020000111 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

 2 020000131 نيةتربية وط 3 020000101 مهارات لغوية/ انجليزي
 2 020000141 الصحة والسالمة والبيئة المهنية 3 020000151 م اهيم رياضية
 2 020101112 انشاء مباني 3 020000161 م اهيم فيزيائية

 2 020102112 مختبر مساحة 1 020000162 مختبر م اهيم فيزيائية
 2 020104111  1رسم معماري  2 020000171 الرسم الهندسي بالحاسو 

 2 020104132 تاريخ العمارة والتصميم الداخلي 3 020102111 مساحة
 2 020104131 التصميم المعماري   
 2 020101113 مشاغل انشاء مباني   

 18 المجموع 18 المجموع
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000231 ريادة األعمال 3 020000121 ثهافة اسالمية
 2 020104121 رسم حر 3 020102221 مباني/ حسا  كميات

التصميم المعماري باستخدام  2 020104112 2رسم معماري 
 الحاسو 

020104231 2 

 3 020104141 مواد معمارية 3 020104241 خدمات المباني
 2 020102271 مواص ات وعهود 2 020104133 اسس التصميم المعماري

 2 020104251 مخططات تن ي ية معمارية 1 020000181 علوم عسكرية
 2 020104271 مشغل نما ج 2 020104161 نظريات وتطبيهات االوان
 3 020104291 تدري  2 020104252 المنظور الهندسي والظالل

      
 18 المجموع 18 المجموع
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 "هندسة العمارة والتصميم الداخلي"د التعليمية لتخصص الوصف المختصر للموا
 

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

يوضح المسا  م هوم المواطنة ومهارات الحياة وأهميتهما في اكتسا  مهارات نيمه، والعمل على استخدام 
حيث ان المسا  يراعي بناء يم افضل ونتائج ايجابيه في العمل،  ه المهارات في سعيهم للحصول على تعله

المعرفه في الموضوعات التي يتضمنها البرنامج كما ويبني المهارة عند الشبا  استخدامها في تطبي  
 ه المعرفه والمهارة بااضافه الى توفير الدعم المعرفه كما ويبني الثهه في ندرات الشبا  على استخدام ه

البيئي لتغيير السلوال من خالل تعزيز نيم المواطنة اايجابية والثهافة المجتمعية البناءة والعمل الشخصي و 
 المجتمعي التطوعي.

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .وأهدافها وظائ ها – بها المتعلهة والنظم وموضوعاتها معانيها وبيان اإلسالمية الثهافة تعريا . 1
 .عليها تهوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثهافة تومهوما . مصادر2
 .اإلسالمية الثهافة . خصائص3
 واإليمان العلم بين والعالنة والعلم، . اإلسالم4
 .اإلسالمية الثهافة تواجه التي . التحديات5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبهات . رد6
 .اإلسالمية افةالثه إطار في الشرعية واآلدا  اإلسالمية . األخال 7
 .اإلسالمية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
يعددد مسددا  التربيددة الوطنيددة مددن المتطلبددات اإلجباريددة لجميددع طلبددة كليددات المجتمددع األردنيددة وامتدددادا عضددويا 

الي، وينطلد  مسدا  ل لس ة التربية الوطنية والتعليم باعتبارهدا بعددا مدن أبعداد اإلسدتراتيجية الوطنيدة للتعلديم العد
"التربية الوطنية" من مجموعة الثوابت األردنية وعلى رأسها العهيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربيدة 

 الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 المناورة، أسلحة اإلسناد، أسلحة الخدمات المحور األول: نشأة وتطور الهوات المسلحة/ الجيش العربي، أسلحة
، حر  1968، معركة الكرامه 1967، 1948المحور الثاني: الثورة العربية الكبرى، الحرو  العربية اإلسرائيلية )حرو  

 الجيش العربي في التنمية الوطنية الشامله -(، دور الهوات المسلحة األردنية1973تشرين 
 المحور الثالث: األمن العام، المخابرات العامة، نوات الدرال، الدفاع المدني

 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

ييم فرص نجاحها من أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتق

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة 

 القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.

 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايدددة املتواجددددين واملتدددأثرين.

مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرتفعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي وطرددددة 

جة من املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة العمل وطرق العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر النات

ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها. مناق ددة ال سلسددل الهرمدد  للسدديطرة 

  صاوات الب رية.على املخاطر وطرق إختيار معدات اللماية الشخصية وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا

 التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئطسية للماية العاملين.
 ثالثًا: العلوم المساندة

 (0-3: 3) 020000151مفاهيم رياضية 
يعتبر ه ا المسا  تمهيددا لعلدم الت اضدل والتكامدل حيدث يبددأ بمجموعدات ااعدداد والمجموعدات والعمليدات عليهدا ومعادلدة الخدط 

مسدددتهيم وحدددل اندددواع مدددن المعدددادات والمتبايندددات، ومدددن ثدددم اانتراندددات )كثيدددرات الحددددود والج ريدددة والنسدددبية والمثلثيدددة وااسدددية ال
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واللوغريتميددة( اضددافة للتطددر  للمتطابهددات المثلثيددة ااساسددية وحددل معددادات مثلثيددة وبعددد  لددال التعددرا علددى الم هددوم الهندسددي 
عض اانترانددات وكدد لال م هددوم النهايددات واخيددرا نواعددد ونددوانين تكامددل اانترانددات ااساسددية للمشددتهة ونواعددد ونددوانين ااشددتا  لددب

 والمحددة في ااهداا الخاصة.
 (0-3: 3) 020000161مفاهيم فيزيائية 
 )شرح وتوضيح لم اهيم و تطبيهات ال يزياء الميكانيكيه )الحركه و الهوه و الطانه الميكانيكيه 
 ه في الضوء و خصائصه.توضيح الم اهيم األساسي 
 .تعريا الطال  باساسيات ال يزياء الحراريه و م اهيمها 
  م اهيم في الكهرباء السكونيه و المكهرباء المتحركه .) الهوه الكهربائيه، المجال الكهربائي، الجهد

 الكهربائي ،. التيار و المهاومه الكهربائيه(
 و تطبيهاتهددددددددا .) الحددددددددث المغناطيسددددددددي، الن ا يدددددددده  التعريددددددددا بم دددددددداهيم  ال يزيدددددددداء الم ناطيسدددددددديه األساسدددددددديه

 المغناطيسيه.المواد المغناطيسيه(
 (3-0: 1) 020000162مختبر مفاهيم فيزيائية 

 يشمل المختبر التجار  ال يزيائية ااساسية في مجال الميكانيكا و الكهرباء و المغناطيسيه لتعزيز الم هوم ال يزيائي النظري  
 (6-0: 2) 020000171وب الرسم الهندسي بالحاس

Introduction to AutoCAD, application of AutoCAD, commands, geometric entities. geometric 

construction. dimensioning, free –hand sketching, object representation, orthographic drawing 

and projections. 

 
 رابعًا: المهارات المتخصصة

 (0-2:  2() 020101112)  مبانيإنشاء 
مدددن مرحلدددة التخطددديط ااعمدددال اانشدددائية للمبددداني جميدددع مراحدددل خصدددائص المدددواد اانشدددائية وتطبيههدددا ودراسدددة  التعدددرا علدددى 

 .التشطيبات حتى مرحلةوالتصميم 
 (6-0: 2() 020101113)  إنشاء مبانيمشاغل 

 واد واألدوات الالزمة.التطبي  العملي لمراحل انشاء المبنى والتعرا على الم 
 (0-3: 3() 020102111)  مساحة

ية اولكترونالمختل ة س اجهزة الهيااألجهزة، استخدام  ومعايرة ن وجمع المعلومات، األخطاء، ضبطيدامهدمة، مالحظات الم 
 والعادية، نياس المساحات

 (6-0: 2() 020102112)  مختبر مساحة
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 أعمال المساحة المختل ةتطبيهات عملية ميدانية ومخبرية على  
 (3-2:  3() 020102221)  حساب كميات/ مباني

جدداول اعدداد الترابيدة،  طر  حسا  المساحات والحجوم لألشكال الهندسية المنتظمة وغير المنتظمة، حسا  كميات األعمدال 
المسددتخدمة فددي أعمددال  ادالمددو  الكميددات، حسددا  كميددات الخرسددانة، حديددد التسددليح، الحجددر، الطددو ، الهصددارة، حسددا  كميددات

 التشطيبات للمباني
 (6-0: 2() 020104111)  1رسم معماري 

   AutoCADة برمجي استخدامأساسيات ومبادئ الرسم المعماري. رسم المخططات والمهاطع المعمارية يدويا وب 
 (6-0: 2() 020104112)  2رسم معماري 

 AutoCAD مجيةبر  ا واستخدام ااوامر ااحترافية المتهدمة فيمعرفة وممارسة الرسومات المعمارية المتهدمة يدوي 
 (6-0: 2() 020104121)  رسم حر

 والعناصر الطبيعية، اظهار الظالل، استخدام أنالم الرصاص، وال حم، واالوان الرسم الحر للمجسمات 
 (6-0: 2() 020104131)  التصميم المعماري

 ز على تحليل ال ضاء المعماري الداخلي والخارجي من حيث الوظي ة واألستخدام.تصميم المباني وخاصةالسكنية، والتركي 
 (6-0: 2() 020104231)  التصميم المعماري باستخدام الحاسوب

 AutoCADالتعرا على طر  الرسم الثالثي اابعاد واستخدامها كادة تصميمية وك لال لالظهار والعرض باستخدام برمجية  
  (0-2 :2() 020104132)  ميم الداخليتاريخ العمارة والتص

التصميم )العمارة وعالنتها مع المجاات  ات الصلة  التاريخية والمحلية والمعاصرة وك لالالتعرا بشكل عام على العمارة 
 (  والتهاليد الداخلية األخرى رة الداخلية والتعبير ال نيالعماو الداخلي 

 (0-2: 2() 020104141) مواد معمارية
   ات وخصائص المواد المستخدمة في عملية اانشاء المعماري والتشطيبات الداخلية  مواص 

 (0-3: 3() 020102271)  مواصفات وعقود
العهود والمهاوات ، تجهيز اضبارة المشروع ، العطاءات والمواص ات األردنية، مواص ات المواد اانشائية المختل ة مثل   

تشريعات واحكام ، يةوالتدفئة المركز  يةوالصح يةات الكهربائيدالتمد اارضيات، ، الهصارة، رالخرسانة ، حديد التسليح، الحج
 .البناء

 (6-0: 2() 020104251)  مخططات تنفيذية معمارية
المعمارية واعداد جميع المخططات والت اصيل  تطبي  متكامل للتصميمات التن ي يه على مشروع متعدد الوظائا واانظمه 

 ه والجداول الضروريه حس  متطلبات الكود األردني.المعماري
 (6-0:  2() 020104252)  المنظور الهندسي والظالل



 جامعة البلق اء التطبيقية
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1997تأسست عام   

 أساسيات المنظور الهندسي الخارجي والداخلي. اظهار الظالل وتطبيهاتها على مختلا ااشكال. 
 (0-3: 3() 020104241)  خدمات المباني

حركة، اتصاات، حري ، مياه، طانة الشمسية، تدوير الن ايات كهربائية،  )حديثة،أنظمة الخدمات المستخدمة في المباني ال 
  المنزلية( 

 ( 6-0: 2()020104133)  اسس التصميم المعماري
معرفة أساسيات عملية التصميم من خالل معرفة العناصر األساسية مثل النهطة والخط والشكل وال ضاء والتنظيم والنسبة 

 .وك لال التعرا على المهياس اانساني وعالنته بالتصميم  ساسية للتصميموالحجم والمبادئ اا
 (6-0: 2() 020104161)  نظريات وتطبيقات األلوان

ه ا المسا  يهدم الجوان  الجمالية واإلدراكية والن سية للون والضوء وتداعيات مبادئ األلوان والنظريات على التصميم  
 وتطبيهها عملياالداخلي 
 (6-0: 2() 020104271)  ماذجمشغل ن

 صنع النما ج باستخدام المواد المناسبة مثل الكرتون، البالستيال، الخش  الرنائهي، األنمشة، الزجاج وغيرها. 
 (ساعة تدريبية 280: 3) (020102291التدريب)

في التصميم ورسم المخططات  يهوم الطال  بالتدري  في احد المكات  الهندسية أو الشركات ااستشارية ومعرفة كل الت اصيل
 المعمارية والتن ي ية .

 
 


