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  المساقاتوصف
 

 العنوان التفسيري

[A – B – C]      المتطلب السابك رلم المساق اسم المساق 

  A: الساعات النظريو 

 B: الساعات العمليو

 C: الساعات المعتمده

 

:---المتطلة الساتق رقم المساق:1501110 [3 – 0 – 3]  (1)ترمجة الحاسوب   

وٌشمل التركٌبات األساسٌة للبرمجة واألدوات المستخدمة فٌها وٌتضمن ذلك " ++C"تقدم هذه المادة المفاهٌم األساسٌة للبرمجة بلغة 
أٌضاً فً البرمجة .  التعامل مع بٌانات الصفوف والدوال والمؤشرات،أسماء وأنواع المتغٌرات، تركٌبات السٌطرة والتحكم والتكرارات
 .++Cالهدفٌه مقدمه إلى تركٌب الصفوف المستخدمة فً البرمجة بلغة 

:---المتطلة الساتق رقم المساق:0905103 [2 – 3 – 1]   هندسي رسم  

تعنى هذه المادة بالتعرٌف باألدوات الهندسٌة، العملٌات الهندسٌة األساسٌة والكتابة بالخط الهندسً، توضٌح أنواع الخطوط المستعملة، 
. الرموز المستعملة فً الرسم واإلسقاط الهندسً، ورسم المجسمات والمناظٌر

:---المتطلة الساتق رقم المساق:0905100 [1 – 3 – 0] (1 )هندسية مشاغل  

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بطرق السالمة العامة، أنواع المواد واستخداماتها، أجهزة القٌاس والدقة فً القٌاس وحساب الخطأ، 
استخدام ماكٌنات القطع، النشر، المخارط وغٌرها من الماكٌنات وعمل نماذج باستخدام هذه الماكٌنات، التمدٌدات الكهربائٌة، وطرق 

 .اللحام

  0200103 :المتطلة الساتق رقم المساق:0904406 [2 – 0 – 2]االتصال ومهارات الفنية الكتابة

تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب بالقواعد األساسٌة للكتابة العلمٌة وتشمل كتابة التقارٌر والخطابات والسٌرة الذاتٌة وكتابة 
. المواصفات والتعلٌمات ومهارات الكتابة واإللقاء

 رقم المساق:0906402  [3 – 0 – 3] هندسية وادارة اقتصاد
 ساعة  100:المتطلة الساتق

 معتمدة

مبادئ االقتصاد الهندسً، نظم الدفعات المنفردة، نظم الدفعات المنتظمة، نظم الدفعات المتدرجة، تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطالب ب
الدفعات السنوٌة المنتظمة، حساب معدالت الفائدة، حساب نسبة العائد، معدل العائد الداخلً، تقٌٌم البدائل اقتصادٌا، معدالت التضخم، 

 .االستهالك، تحلٌل االستثمار، وتقدٌر القٌمة

*0905103 :المتطلة الساتق رقم المساق:0908000 [3 – 6 – 1]  معماري رسم  

 التركٌز على اساسٌات الرسم المعماري وادوات الرسم المستخدمة فً مجال هندسة العمارة وذلك من خالل مجموعة تهدف المادة الى
من التمارٌن الٌدوٌة التً تعمل على تطوٌرمهارات الطلالب وتنمٌة قدرتهم على تخٌل العناصر المعمارٌة، ورسم المساقط االفقٌة 

 . والواجهات والمقاطع المعمارٌة وذلك من خالل رسم مشروع متكامل باستخدام أقالم الرصاص والتحبٌر

 0908000: المتطلة الساتق رقم المساق:0908225 [3 – 6 – 1]   معماري وإظهار رسم  

على طرق رسم المنظور ، وتركز هدف هذه المادة الى تنمٌة قدرات الطالب ومهاراته فً الرسم المعماري وتمثٌل الكتل المعمارٌةت
الهندسً بنقطة تالشً واحده ونقطتً تالشً من خالل التدرٌب على رسم المنظور الداخلً والخارجً للمبانً، باإلضافة الى دراسة 

. الظل والظالل وإسقاطها على المساقط األفقٌة والكتل ثالثٌة األبعاد وذلك من خالل تمارٌن متنوعة باستخدام األدوات الهندسً

:---المتطلة الساتق رقم المساق:0908111 [1 – 3 – 0] ( 1 )حر رسم   

لوانها المختلفة مع التركٌز أتهدف المادة الى تنمٌة قدرات الطالب على إدراك العناصر البصرٌة الفنٌة والمعمارٌة بأحجامها وملمسها و
التكوٌنات والمناظر بالرسم الٌدوي من خالل مجموعة من التدرٌبات   طرق التعبٌر عن تلك كما تتناول.على النسب الجمالٌة للعناصر

 .أقالم الرصاص والفحم العملٌة على رسم المناظر الطبٌعٌة والكتل واألشخاص باستخدام

0908111: المتطلة الساتق  رقم المساق:0908112 [1 – 3 – 0] (2 )حر رسم    

تهدف المادة إلى التركٌز على دراسة إسقاط الظل والظالل على الكتل المعمارٌة وإظهارها فً الرسومات ثنائٌة وثالثٌة األبعاد عن 
 .طرٌق استخدام تقنٌات إظهار مختلفة كأقالم الرصاص والتحبٌر واأللوان المائٌة وأقالم الماركر

(1) أساسيات تصميم      [3 – 6 – 1]       : ---المتطلة الساتق رقم المساق:0908122   
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فً تكوٌن الطالب مهارات وتنمٌة أفكار ، وتعمل على بمبادئ التصمٌم وعناصر التصمٌم االساسٌة إلى تعرٌف الطالبتهدف المادة 
  المبادئ األساسٌة لتقنٌة التصوٌر الرقمً،و التوثٌق بالصور ودراسة التكوٌنات  معرفةإلضافة الىاأشكال تجرٌدٌة ثنائٌة االبعاد، ب

 .المعمارٌة 

0908122 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908123         [3 – 6 – 1]  ( 2 )تصميم أساسيات  

ل والتفاعل بٌن الشكل والفراغ اتكوٌن األشكولتصمٌمٌة اإلى تطوٌر المهارات التصمٌمٌة، حٌث ٌستعرض خطوات العملٌة تهدف المادة 
وٌستعرض األمور المتعلقة .  البعد الثالث فً تكوٌن األشكال واالحتوائٌة والعالقات الفراغٌة مع بعضها البعض مع التركٌز على 

 .يبالفراغ والشكل والنظام وتحوٌلها إلى معنى وظٌف

0908112 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908226       [3 – 6 – 1]  ( 1 )بالحاسوب الرسم  

وتبدأ بالشرح النظري ألساسٌات وقواعد الرسم من . تهدف المادة إلى التعرٌف باستخدام الحاسوب فً الرسم المعماري ثنائً االبعاد
خالل التعرف على جمٌع القوائم واألوامر التً تساعد فً عملٌة الرسم والتعدٌل وحفظ الرسومات داخل الملفات  باستخدام البرامج 

 .المعمارٌة المختلفة

 رقم المساق:0908227        [3 – 6 – 1](    2 )بالحاسوب الرسم 
0908226 :المتطلة الساتق   

 

 ، ومعالجة المواد، وتجهٌز األجسام(الصلبة والسطحٌة)تهدف المادة الى استخدام الحاسوب إلعداد الرسومات والنماذج ثالثٌة األبعاد 
 .والسطوح، باإلضافة إلعداد اإلضاءة والخلفٌات وغٌرها

0908123 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908223       [4 – 9 – 1]( 1 )معماري تصميم  

مراحله المختلفة مع التركٌز على الجانب الوظٌفً للتصمٌم، و وأساسٌاته وعناصره تهدف المادة إلى توضٌح مفهوم التصمٌم المعماري
ٌقوم الطالب . 2م150ٌتم ذلك من خالل تصمٌم تكوٌنات معمارٌة بسٌطة على أرض مستوٌة بحٌث ال تتجاوز المساحة الطابقٌة للبناء 

 .بتصمٌم مشروعٌن خالل الفصل

 رقم المساق:0908224     [4 – 9 – 1] (2 )معماري تصميم
0908223 :المتطلة الساتق   

 

 للتصمٌم، بحٌث ٌتمكن من تصمٌم مشارٌع فهم الفلسفة المعمارٌة وربطها بالفكرة المعمارٌةتهدف المادة إلى تنمٌة قدرة الطالب على 
ٌقوم . 2م350 - 2م250معمارٌة ذات برامج وظٌفٌة محددة على أرض بسٌطة االنحدار، وتتراوح المساحة الطابقٌة للبناء ما بٌن 

. الطالب بتصمٌم مشروعٌن خالل الفصل

0908224 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908321      [4 – 9 – 1] (3 )معماري تصميم  

تهدف المادة إلى التعرف على أسالٌب البرمجة المتكاملة للمشروع المعماري وكٌفٌة تحقٌق االحتٌاجات اإلنسانٌة فٌه من خالل تصمٌم 
ذات برامج متوسطة التعقٌد، على مواقع ذات طبٌعة متوسطة االنحدار، على أن ٌشتمل كل مشروع على مبنى  (مبانً عامة)مشروعٌن 

، مع التركٌز على التصمٌم الداخلً لألجزاء الرئٌسٌة 2م750 - 2م350واحد متعدد الوظائف تتراوح المساحة الطابقٌة له ما بٌن 
وكٌفٌة توزٌع الفراغات من خالل فهم األنماط الحركٌة والعالقات الوظٌفٌة والتعامل مع معطٌات البٌئة االجتماعٌة والنفسٌة والسلوكٌة 

  .واالقتصادٌة المؤثرة على التصمٌم المعماري

0908321 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908322      [4 – 9 – 1] ( 4) معماري تصميم  

تهدف المادة إلى التركٌز على استكشاف الحلول المعمارٌة من خالل التحلٌل المنهجً والترجمة المعمارٌة للفكرة ألتصمٌمٌة معتمدة 
 مجموعة من المبانً  مبنى أو ٌتكون منمشروعتصمٌم ٌقوم الطالب ب. على االستنتاجات التحلٌلٌة على المستوٌات المختلفة للمشروع

كافة  و وممرات الحركةالساحات الخارجٌة، باالضافة الى  تصمٌم 2م2000 - 2م1000بحٌث تتراوح المساحة الطابقٌة للبناء ما بٌن 
  .مع ضرورة تطبٌق مبادئ التصمٌم البٌئً وتنسٌق الموقع المستخدمٌن للموقع،الخدمات التً ٌحتاجها 

 

0908322 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908421 [4 – 9 – 1] (5) معماري تصميم  

تتراوح مساحته الطابقٌة إٌجاد حلول معمارٌة متكاملة عن طرٌق تصمٌم مبنى متعدد االستخدامات تهدف المادة إلى تدرٌب الطالب على 
، ودراسة المكونات الرئٌسٌة له، وفهم وظائفه، وربطه بالبٌئة الحضرٌة المحٌطة، مع ضرورة تطبٌق 2م5000 - 2م3000ما بٌن 
دراسة النواحً البصرٌة والوظٌفٌة و  مفهوم البناء األخضر وتلبٌة احتٌاجات المستخدمٌن من خالل التركٌز علىاالستدامةمعاٌٌر 

 .واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 رقم المساق:0908422 [4 – 9 – 1]( 6 )معماري تصميم
0908421: المتطلة الساتق  

 



 

(9)لسم ىندسة العمارة                                                                         خطة   

Page 3 of 5 
 

Update Date:  

المؤثرات األسالٌب المتبعة فً التحلٌل البصري وذلك من خالل دراسة فهم نظرٌات التصمٌم الحضري وتهدف المادة إلى تطبٌق 
ٌقوم الطالب بدراسة وتصمٌم مشروع رئٌسً واحد ، بحٌث ٌعمل على تحلٌل الوضع . االجتماعٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة لمنطقة الدراسة

القائم لمنطقة حضرٌة محددة واستكشاف اهم المشاكل الحضرٌة، ومن ثم تقدٌم مجموعة من الحلول والمعالجات للوصول الى بٌئة 
.  حضرٌة ذات طابع ممٌز

0908000 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908262     [3 – 3 – 2] (1 )مباني انشاء   

كما تتناول  . المادة الى دراسة مراحل أعمال إنشاء المبانً والتً تتضمن تحضٌر الموقع، فحص التربة، وأعمال الحفرٌاتتهدف
، أنواع أساسات (الحجر، الطوب، الخرسانة، الخشب، والمعدن) على العناصر اإلنشائٌة، ومواد البناء  المؤثرةدراسة أنواع القوى 

 .(األعمدة، الجسور، األسقف، االرضٌات، والجدران )المبانً، واألنظمة االنشائٌة، واإلنشاء الهٌكلً 

0908262 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908263      [3 – 3 – 2] (2 )مباني انشاء    

باالضافة . فراغات الداخلٌة للمبنىلهدف المادة إلى دراسة أعمال التشطٌبات لألسقف واألرضٌات والحوائط  للمطابخ والحمامات وات
 . (الرطوبة والحرارة والصوت)الى دراسة  أعمال المنجور واألشغال المعدنٌة والدهانات بأنواعها والمواد العازلة 

:---المتطلة الساتق  رقم المساق:0908211  [3 – 0 – 3]  ( 1 )عمارة ونظريات تاريخ  

عمارة العصور القدٌمة والتً تبدأ من الحضارات القدٌمة لوادي النٌل وبالد ما بٌن النهرٌن، جنوب شرق أسٌا دراسة تهدف المادة الى 
وما ٌشمل ذلك من التعرف على العوامل المختلفة التً أثرت على تطور الفكر  (الٌونانٌة والرومانٌة)وحتى العصور الكالسٌكٌة، 

 .المعماري والنظام االنشائً خالل تلك الفترة

 رقم المساق:0908212 [3 – 0 – 3]    (2 )عمارة ونظريات تاريخ
0908211 : المتطلة الساتق   

 

العمارة من فجر المسٌحٌة والعصور البٌزنطٌة والعصور الوسطً إلى عصر النهضة والباروك تطور دراسة تهدف المادة الى 
تطور الفكر المعماري والنظام االنشائً ب والركوكو،حٌث تركز على النظرٌات الرئٌسٌة  المتبعة والمؤثرات  المتنوعة التً ساهمت 

. خالل تلك الفترة

0908212 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908312 [3 – 0 – 3] اسالمية عمارة    

تتناول المادة تطور العمارة االسالمٌة منذ بداٌة نشأة الدولة االسالمٌة و إلى ٌومنا هذا، وٌسلط الضوء على أهم عناصر العمارة 
كما ٌتناول المساق أهم خصائص . االسالمٌة عبر العصور المختلفة وكٌفٌة تطبٌقها فً المساجد والمساكن والقصور والمبانً العامة

 .العمارة االسالمٌة وكٌف ٌمكن االستفادة من تلك الخصائص لتطوٌر لغة معمارٌة حدٌثة تناسب عصرنا الحالً

0908312 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908324 [3 – 0 – 3] معاصرة عمارة نظريات  

 مع التأكٌد على المتغٌرات السٌاسٌة ،تتناول المادة تطور نظرٌات العمارة المعاصرة وأهم روادها منذ الثورة الصناعٌة وحتى ٌومنا هذا
 .واالجتماعٌة واالقتصادٌة وأثرها على األفكار واالتجاهات المعمارٌة الحدٌثة واهم خصائص تلك االتجاهات

0908372 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908423 [3 – 0 – 3] وصوتيات اضاءة  

تهدف المادة الى دراسة الطبٌعة الفٌزٌائٌة للضوء وقوانٌنه االساسٌة،  حسابات اإلضاءة ومبادئ تصمٌم اإلضاءة الطبٌعٌة 
كما تتناول المادة  فهم الطبٌعة الفٌزٌائٌة للصوت وقوانٌنها االساسٌة، دراسة مصادر وسلوك . واالصطناعٌة وتطبٌقاتها فً المبانً

الصوت داخل المبانً، قٌاس مناسٌب الصوت، مبادئ التصمٌم الصوتً فً المبانً،التحكم بالصوت والعزل الصوتً، باإلضافة إلى 
 .تعرٌف الطالب على المواد وأجهزة القٌاس المستعملة فً التطبٌقات العملٌة فً مجالً اإلضاءة والصوتٌات فً العمارة

0908263 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908326   [3 – 6 – 1]  تنفيذية رسومات  

تدرٌب الطالب على إعداد كافة الرسومات التنفٌذٌة لمشروع معماري متكامل وذلك حسب المتطلبات المهنٌة الفنٌة الى تهدف المادة 
 .ةالالزمة إلعداد وثائق عطاءات البناء ومراعاة متطلبات كودات البناء األردنً

0908263 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908372 [3 – 0 – 3] للمباني فنية تجهيزات    

دراسة تجهٌزات المصاعد و األدراج والممرات المتحركة وأنظمة مكافحة الحرٌق، والتعرف على الدراسات البٌئٌة تهدف المادة الى 
مثل تنقٌة الهواء والماء واستغالل الطاقة الشمسٌة وتحلٌل مٌاه الصرف الصحً وكذلك دراسة أعمال الصرف الصحً والمٌاه الباردة 

 . المبانًوالحارة فً
 

0908321 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908352   [3 – 0 – 3] مواقع وتنسيق تصميم     

تتناول المادة أساسٌات تصمٌم وتنسٌق المواقع المعمارٌة بحٌث تصبح فراغات إنسانٌة نابضة بالحٌاة، موضحا أهم عناصر تصمٌم 
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كما ٌتناول المساق خطوات تصمٌم الموقع وأهم المواد المستخدمة فً . المحٌطة باألبنٌة المختلفة (الطبٌعٌة والمبنٌة)الفراغات الخارجٌة 
 .التصمٌم واإلنشاء، مع تسلٌط الضوء على العدٌد من التطبٌقات المحلٌة والعالمٌة

 رقم المساق:0908443 [3 – 0 – 3] حضري وتصميم تخطيط  
0908322 :المتطلة الساتق   

 

كما ٌناقش . تتناول المادة نظرٌات التخطٌط الحضري وأهدافه ومستوٌاته واألنظمة المطبقة فٌه، وأنواع المخططات وكٌفٌة التعامل معها
.  أهم العوامل البٌئٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المؤثرة على توزٌع الخدمات العامة

0908326 :المتطلة الساتق  رقم المساق: 0908433 [3 – 0 – 3]  الكميات وحساب والمواصفات لعقودا  

تهدف المادة الى التعرف على العقود الهندسٌة بشكل عام والفٌدٌك بشكل خاص والوصف التفصٌلً لكافة بنود األعمال المعمارٌة  فً 
إنشاء المبانً ودراسة المواصفات الفنٌة  لتنفٌذ المبانً طبقا للمواصفات والشروط الفنٌة العامة والخاصة فً األردن  وإعداد 

 .المواصفات الفنٌة وحساب الكمٌات لمشروع صغٌر المساحة

: المتطلة الساتق  0908224 رقم المساق:0908371      [3 – 0 – 3] البيئي التحكم أنظمة  

 عناصر المناخ المختلفة كمؤثر أساسً على العملٌة التصمٌمٌة للوصول الى التوازن الحراري للمبانً دراسة تهدف المادة الى
كما تتناول كٌفٌة تحدٌد فترات الظل والتشمٌس الالزمة للمبانً، وتصمٌم كاسرات الشمس، ودراسة حركة الرٌاح داخل . واإلنسان

 .وخارج المبانً، باالضافة الى دراسة الحلول البٌئٌة التقلٌدٌة فً األقالٌم المناخٌة المختلفة

: المتطلة الساتق 0908322 رقم المساق:0908511 [3 – 0 – 3] المعماري والتحليل النقد  

تتناول المادة مفهوم وتارٌخ النقد المعماري وتعرٌف الطالب بأهمٌة النقد والتحلٌل المعماري من خالل تحلٌل دراسات رواد النقد 
كما تهدف الى إلى دراسة مناهج النقد المعماري . المعماري المؤثرٌن فً االتجاهات المعمارٌة المعاصرة فً العالمٌن العربً والغربً

 وتدرٌب الطالب على كٌفٌة تطبٌق تلك األسالٌب على مجموعة مختارة من األعمال المعمارٌة المحلٌة والعربٌة ،وأهم مبادئه وأسالٌبه
 .والعالمٌة ومن ثم مناقشتها وتحلٌلها باستعمال مفردات نقدٌة محددة

 رقم المساق:0908531 [3 – 0 – 3] مهنية وممارسة مباني تشريعات  
0908433 :المتطلة الساتق   

 

القسم : تهدف المادة الى دراسة أهم التشرٌعات والقوانٌن ومعرفة مدى تأثٌرها على التصمٌم المعماري، وتتكون من قسمٌن رئٌسٌن
األول ٌتناول أهم تشرٌعات البناء المطبقة فً األردن، و ٌسلط الضوء على نظام االبنٌة والتنظٌم لمدٌنة عمان والبلدٌات وكودات البناء 

الوطنً وكٌفٌة استخدامها خالل مراحل التصمٌم المختلفة، باالضافة إلى األحكام الخاصة بمخطط عمان الشمولً، وتلك المتعلقة 
أما القسم الثانً ٌتناول أهم الممارسات المهنٌة الواجب اتباعها واألخالقٌات الواجب التحلً بها عند ممارسة العمل .  بمشروع العبدلً

. الهندسً، وكٌفٌة الحصول على االعتماد المهنً من خالل نقابة المهندسٌن األردنٌٌن

0908422 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0908581    [2 – 0 – 2] (  1 )تخرج مشروع  

 ،(بحث مشروع التخرج) إلى خلق القاعدة المعلوماتٌة التً ٌرتكز علٌها الطالب وتمكنه من إعداد التقرٌر النهائً للمشروع المادةتهدف 
 وذلك باعتماد األسلوب والمنهج العلمً فً التفكٌر المعماري واالطالع على الحاالت الدراسٌة ذات الصلة  لٌتمكن الطالب من  

 .. لٌتم اختٌارالبدٌل األفضل منها للفكرة المعمارٌة الوصول الى برنامج المشروع، من ثم تقدٌم ثالثة بدائل

 رقم المساق:0908582  [4 – 9 – 1] (  2 )تخرج مشروع
0908581 :المتطلة الساتق   

 

 تطوٌر الفكرة التصمٌمٌة التً تم الوصول إلٌها خالل بحث مشروع التخروج، ومن ثم تصمٌم مشروع معماري تهدف المادة الى
متكامل ٌتوافق مع مخرجات عملٌة الدراسة و التحلٌل، بحٌث ٌقدم الطالب كافة الرسومات المعمارٌة المعبرة عن المشروع ومجسم 

 .بمقٌاس مناسب

: المتطلة الساتق  0300122 رقم المساق:0908261 [3 – 0 – 3] االنشاء ميكانيكا  

 دراسة القوى، االتزان، تحلٌل القوى فً الهٌاكل والدعامات، رسومات قوى القص، واالنحناء، عزم القصور الذاتً، تهدف المادة الى
.حركة األجسام فً خطوط مستقٌمة ومائلة  المركبات العمودٌة والمماسٌه، تطبٌقات على الجمالونات وطرق تحلٌلها  

 

0300102 :المتطلة الساتق  رقم المساق:0902209 [3 – 0 – 3] مساحة  

مقدمة فً المساحة وأنواعها، مبادئ وتعرٌفات أساسٌه فً المساحة، أنواع القٌاسات، مقٌاس الرسم، األخطاء فً عملٌات القٌاس 
المساحٌة، القٌاسات الخطٌة،، االتجاهات، التسوٌة، أعمال التسوٌة للمقاطع الطولٌة والعرضٌة، الخطوط الكنتورٌة، الثٌودوالٌت، حساب 

تطبٌقات على القٌاسات الخطٌة بالشرٌط واألجهزة اإللكترونٌة، قٌاس الزواٌا األفقٌة والرأسٌة، قٌاس المناسٌب . المساحات والحجوم
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وعمل المقاطع، قٌاس ارتفاعات األهداف، عمل المخططات الكنتورٌة والطبوغرافٌة، تطبٌقات على البالنٌمٌتر والبوصلة وأدوات قٌاس 
 .المٌل

 رقم المساق:0902210 [1 – 3 – 0]  مساحة مختبر
0902209 :المتطلة الساتق   

 

تطبٌقات عملٌة على األعمال المساحٌة المختلفة، القٌاسات الخطٌة، استخدام أجهزة القٌاس االلكترونً، قٌاس الزواٌا، التسوٌة، 
 .المساحات والحجوم، التثلٌث والمساحة الجوٌة

 رقم المساق: 0908400 [3 – 0 – 0] تدريب ميداني لهندسة العمارة
 المتطلة الساتق 115ساعة معتمدة

: 

اطالع الطالب على التطبٌقات العملٌة التً تخص الهندسة المعمارٌة من الناحٌة المهنٌة والتشرٌعٌة من خالل تدرٌبه فً المكاتب 
. الهندسٌة أو شركات المقاوالت أو احدى الجهات المعنٌة فً القطاعٌن العام والخاص

: المتطلة الساتق  0908443 رقم المساق:0908444   [3 – 0 – 3] االسكان قضايا    

 إلى دراسة تطور مفهوم اإلسكان على الصعٌدٌن المحلً والعالمً ،كٌفٌة تنظٌم المناطق السكنٌة والمكونات األساسٌة لها تهدف المادة
أنماط األبنٌة السكنٌة والصفات  تأثٌر البٌئة السكنٌة على العالقات االجتماعٌة، ،أنماط وطرق توزٌع الخدمات فً المناطق السكنٌة،

 .السكن العشوائً وطرق التعامل مع هذا النوع من اإلسكان فً األردن باالضافة الى العامة لكل نوع،

: المتطلة الساتق  0908324 رقم المساق:0908523 [3 – 0 – 3] المستدام والتصميم لعمارةا  

. ٌتناول المساق المبادئ والمعاٌٌر الرئٌسٌة التً ٌجب على المعماري مراعاتها للوصول الى تصمٌم  مستدام للمبنى والبٌئة المحٌطة به
مجموعة من الحاالت  كما ٌناقش الجوانب المختلفة لالستدامة البٌئٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة و ٌوضح كٌفٌة تطبٌقها من خالل عرض

 . لمشارٌع مستدامةالدراسٌة

: المتطلة الساتق  0908423 رقم المساق:0908525 [3 – 0 – 3] عمارة داخلية  

 من خالل التركٌز على أهمٌة انسجام وتوافق ،تصمٌم البٌئة المعمارٌة الداخلٌة وتأثٌرها على راحة اإلنسان وإدراكه ألهمٌة المكان
العناصر الداخلٌة فً التصمٌم من حٌث الشكل واللون والملمس وتوزٌع االضاءه واألثاث الداخلً ومعالجة الحوائط واألسقف 

 .واألرضٌات بمختلف المواد

: المتطلة الساتق  0908263 رقم المساق:0908544 [3 – 0 – 3] البناء وتكنولوجيا العالية األبنية  

 باإلضافة العالٌة، المبانً فً والتقنٌة والهٌكلٌة الفنٌة األنظمة على التركٌز مع التصمٌم ومبادئ ، العالٌة المبانً تعرٌف المساق هذا ٌغطً
 .مدٌنة وأفق التحتٌة، البنٌة وشبكات الحضري، النسٌج على تأثٌرها دراسة إلى

: المتطلة الساتق  0908312 رقم المساق:0908546 [3 – 0 – 3]  الحفاظ على البيئة التراثية  

 كما تهتم معاٌٌر ومبادئ عملٌات الحفاظ على التراث المعماري والتً حددتها االتفاقٌات الدولٌة،و أسالٌب تهدف المادة الى التعرف على
 وعملٌات توثٌق المسوح  وترمٌمهاتصنٌف األبنٌةوعملٌة  التراث المعماري إدارةالمتبعة فً عملٌة   التقنٌات واألسالٌببدراسة أهم

 .األردن والوطن العربً والبالد األجنبٌةالمبانً التارٌخٌة والتراثٌة فً على  تمت  ات ترمٌم  مع دراسة أمثلة مختارة لعملً،المٌدانٌة

: المتطلة الساتق  --- رقم المساق:0908583 [3 – 0 – 3]مواضيع خاصة في هندسة العمارة     

 .ٌتناول المساق عالقة الهندسة المعمارٌة بمجاالت التصمٌم المختلفة،  ثم ٌركز على أهم الموضوعات الخاصة بالعمارة وٌناقشها بعمق

 رقم المساق:0908584 [3 – 0 – 3] االنساني والسلوك العمارة
0908312 :المتطلة الساتق   

 

كما ٌركز المساق على أهم .  ٌؤثر وٌتأثر ببٌئته المحٌطة سلوك المستخدم  المساق أثر البٌئة المبنٌة على سلوك االنسان، وكٌف أنٌناقش
. المناهج المستخدمة لدراسة وتحلٌل البٌئة المبنٌة من خالل فهم عملٌة االدراك الحسً واالدراك الذهنً وكٌفٌة تكوٌن الصورة الذهنٌة

0908433 :المتطلة الساتق  رقم المساق: 0908562 [3 – 0 – 3]  تخطيط وإدارة مشاريع  

العرض  . مراحل التخطٌط ومستوٌاته، طرق اتخاذ القرار .أهمٌتها، عناصرها، التخطٌط، التنظٌم، القٌادة، التحكم :مفاهٌم فً اإلدارة
جوانب  .، طرق تقدٌر الطلب على المٌاه، المواءمة بٌن العرض والطلب(العرض)طرق تقدٌر الموارد المائٌة  :والطلب على المٌاه

دراسة . الجوانب االقتصادٌة، الجوانب التشرٌعٌة، الجوانب البٌئٌة، الجوانب االجتماعٌة والسٌاسٌة :ضرورٌة لتخطٌط موارد المٌاه
 .إدارة وتخطٌط موارد المٌاه فً المملكة :حاالت تطبٌقٌة

 


