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 ع.الهندسي المعماري وفنونه، والبحث العلمي وخدمة المجتمالريادة والتميز في التعليم 

 
ين المبدع خالل اعداد كوادر من المعماريين في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من المساهمة

 .القادرين على المنافسة والريادة
 

هة قادرين على مجاب الالزمة،متقدمة والخبرات لديهم المهارات ال مؤهلين تخريج معماريين -1
 تحديات سوق العمل.

 المساهمة في التجديد والتطوير في العمارة واإلعمار وتصميم المدن. -2
 النقد والنقاش والتفكير العلمي.بناء قدرات الطلبة في  -3
 .على مستوى تحديات العصر تأهيل الطالب ألن ينتج عماًل ابداعيًا وفنًيا -4
حل عملية والمجتمعية والبيئية في مرا مراعاة العوامل الثقافية تمام بالتراث المعماري وااله  -5

 .و التعليم المعماري التصميم
 في عملية التصميم.مواكبة التطورات التقنية و االبداعية  -6
 اعطاء االولوية للعمارة الخضراء والبناء المستدام. -7
 تفعيل دور البحث العلمي و المشاركة في جهود التنمية المستدامة. -8
 جسور التعاون مع الشركات و المكاتب المعمارية و االستشارية، و توثيق الصلة مع بناء -9

 . اقسام و كليات العمارة في الجامعات المحلية و العربية و العالمية
 

  .التحليل و التفكير النقدي واتقان مهارات التفكير العلمي والمعماري -1
 .والتقنية وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل المتغيرةمواكبة التطورات الفكرية  -2
 .حل المشاكل التصميمية بشكل مبدع ومنطقي واحترام المعايير التصميمية بمختلف أنواعها -3
  .إتقان استخدام علوم البناء وأنظمته الهندسية في عملية التصميم -4
عملية  ر المعماري واحترامها فيالتعامل مع االعتبارات المجتمعية والبيئية والحضرية في التفكي -5

 .التصميم
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احترام التراث المعماري واستيعاب الحركات المعمارية المعاصرة في صياغة التوجهات النظرية في  -6
 . التصميم

 .القدرة على التصميم المستدام والبناء األخضر -7
دارة المشاريع -8  .لمعماريةا  القدرة على االشراف وا 
 . وبرامج الحاسوب في التصميم والتعبير المعماريإتقان مهارات الرسم اليدوي  -9

دارة التواصل الفني والمهني وااللتزام بأخالقيات المهنة -10  .إتقان مهارات االتصال وا 
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ساعة معتمدة موزعة على النحو  169 من هندسة العمارة تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 اآلتي:

 

 15.98 27 متطلبات الجامعة أوالً 
 15.38 26 متطلبات الكلية ثانياً 
 60.36 102 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثاً 
 3.55 6 ختياريةمتطلبات التخصص اال رابعاً 
 4.73 8 مواد مساندة اً خامس

 %100 169 المجموع
 

 

 

X X  X X  X X  3  6 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  لالتسلســــ

 كلية الهندسة  ندسة العمارةه      

 

 9 تاريخ العمارة 1
 6 نظريات العمارة 2
 8 تكنولوجيا وأنظمة البناء 3
 10 العلوم الحضرية 4
 6 العمارة الخضراء والمستدامة 5
 7 تكنولوجيا العمارة الرقمية 6
 7 ادارة المشاريع وممارسة المهنة 7
 41 ( 2+1)يشمل مشروع التخرج  تصميم معماري 8
 8 تعبير معماري 9
 6 التدريب الميداني 10
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 1 عام  11
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27

 

 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

 

 55011108 3 (1اللغة العربية ) 55011102
 55011109 3 (1اللغة االنجليزية ) 55011103
 - 0 اللغة العربية استدراكي 55011108
 - 0 اللغة االنجليزية استدراكي 55011109
 - 0 مهارات الحاسوب استدراكي 55011110
 - 3 التربية الوطنية 55011206
 - 3 العلوم العسكرية 55011308
 55011110 3 مهارات حاسوبية 55041103

15
 
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (ساعات معتمدة 12) :االختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

   
 - 3 مهارات حياتية 55011204
 - 3 الريادة واالبداع 55011306
 55011102 3 (2اللغة العربية ) 55021101
 55011103 3 (2اللغة االنجليزية ) 55021102
 - 3 مبادئ علم النفس 55021203
 - 3 حقوق اإلنسان 55021204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 55031101
 - 3 القدس والوصاية الهاشمية 55031205
 - 3 والمجتمعالبيئة  55041203
 - 3 الصحة والمجتمع 55041206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 55041307
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12 
26

 

 ساعة معتمدة( 26) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

 - 0 3 3 (1تفاضل وتكامل ) 52011104
 52011104 0 3 3 (2تفاضل وتكامل ) 52011202
 - 0 3 3 (1فيزياء عامة ) 55051101
 *55051101 2 0 1 (1مختبر فيزياء عامة ) 55051102
 - 4 0 2 رسم هندسي  62021101
 - 0 1 1 مقدمة في الهندسة 62022102
 52011104 0 3 3 اقتصاد هندسي  62024204
 55041103 0 3 3 في الهندسةمهارات الحاسوب  63063203

63072201 
مهارات االتصال واخالقيات 

 المهنة
3 3 0 55011103 

 62024204 0 3 3 ادارة المشاريع  63075113
 - 2 0 1 مشاغل هندسية 63111204

26228
 متزامناو *

116
 

 ساعة معتمدة( 102) اإلجبارية التخصصتطلبات م .أ

 - - 3 3 تاريخ العمارة 63011201
 63011201 - 3 3 العمارة االسالمية 63012102
 63012102 - 3 3 العمارة الحديثة والمعاصرة 63013103
 63082113 - 3 3 نظريات العمارة 63022201

63023202 
البيئة السلوك االنساني في 

 العمرانية
3 3 - 63082214 

 - - 2 2 مواد بناء 63031201
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 63082214 2 1 2 تشطيبات مباني 63033202
 63083115 2 1 2 إضاءة وصوتيات 63034203
 63083115 - 2 2 وصحية ةأنظمة ميكانيكي 63034204
 63082214 2 1 2 تنسيق المواقع 63043104
 63083115 2 2 3 تخطيط حضري 63043201
 63043201 - 3 3 تصميم حضري 63044102

63044103 
العمارة المحلية والحفاظ على التراث 

 المعماري
2 2 - 63083115 

 63082113 - 3 3 البناء األخضر والمستدام 63052201

 2 2 3 التحكم البيئي 63053102
+55051101 

63082113 
 63063203 3 1 2 (1تطبيقات الحاسوب في العمارة ) 63062201
 63062201 3 1 2 (2تطبيقات الحاسوب في العمارة ) 63063102

63075112 
العقود والمواصفات وحساب 

 الكميات
2 2 - 63033202 

 63084218 - 2 2 الممارسة المهنية والتشريعات 63075213
 - 4 1 3 (1مبادئ تصميم ) 63081111
 63081111 4 1 3 (2مبادئ تصميم ) 63081212
 63081212 6 1 4 (1تصميم معماري) 63082113
 63082113 6 1 4 (2تصميم معماري ) 63082214
 63082214 6 1 4 (3تصميم معماري ) 63083115
 63083115 6 1 4 (4تصميم معماري ) 63083216
 63033202 4 1 3 رسومات تنفيذية 63084110
 63083216 6 1 4 (5تصميم معماري ) 63084117
 63084117 4 1 3 (6تصميم معماري ) 63084218
 63083115 4 1 3 تصميم داخلي 63084219

 - 2 2 (1مشروع تخرج ) 63085111
63084218 +

 س.م 120نجاح 

 8 - 4 *(2مشروع تخرج ) 63085212
63085111 

 نجاح
 - 2 1 2 رسم حر  63091101
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 62021101 4 1 3 الرسم واإلظهار المعماري 63091202
 63091202 4 1 3 الظل والمنظور 63092103
 س.م 115نجاح  - - 6 *التدريب الميداني* 63104301

102 5584
 ( بعد انهاء جميع مساقات التصميم المعماري بنجاح2يسمح للطالب بتسجيل مشروع تخرج )  *

 شهور( متصلة 3)التدريب الميداني بحسب متطلبات هيئة االعتماد  ** 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 6)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

 63022201 - 3 3 النقد والتحليل المعماري 63024103
 63033202 - 3 3 البناء المتقدمة اتكنولوجي 63034205
 63012102 - 3 3 والترميمالحفاظ المعماري  63043206
 63043201 - 3 3 اإلسكان 63044105
مهارات متقدمة في الحاسوب  63064104

 للعمارة
3 1 4 63063102 

 63083115 - 3 3 برمجة المشاريع المعمارية 63065105
 63063203 6 - 3 ورش فنية ومجسمات 63112103
 63083115 - 3 3 التصوير للعمارة  63113203
 63084117 - 3 3 (1مواضيع مختارة للعمارة ) 63115101
 - - 1 1 (2مواضيع مختارة للعمارة ) 63115102

6 

 

8
 

 52011104 ــ 3 3 مساحة 62032102
 *62032102 2 ــ 1 مختبر مساحة 62032103
 55051101 ــ 2 2 ميكانيكا هندسية 62042201
 62042201 ــ 2 2 أنظمة إنشائية 62053110

8 72
 متزامناو *
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 ـــ ـــ 3 (1تفاضل وتكامل ) 52011104
 ـــ ـــ 3 متطلب جامعة اجباري / مهارات حاسوبية 55041103
 ـــ ـــ 3 (1فيزياء عامة ) 55051101
 55051101 ـــ 1 (1مختبر فيزياء عامة ) 55051102
 ـــ ـــ 2 رسم هندسي 62021101
 ـــ ـــ 3 (1مبادئ تصميم ) 63081111
 ـــ ـــ 2 رسم حر 63091101

  17 المجموع
 

 ـــ 52011104 3 (2تفاضل وتكامل ) 52011202
 ـــ ـــ 3 تاريخ العمارة 63011201
 ـــ ـــ 2 مواد بناء 63031201
 ـــ 63081111 3 (2مبادئ تصميم ) 63081212
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 ـــ 62021101 3 الرسم واإلظهار المعماري 63091202
 ـــ ـــ 1 مشاغل هندسية 63111204

 ـــ ـــ 3 متطلب جامعة اجباري ـــ
   18 المجموع
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 ـــ ـــ 1 الهندسةمقدمة في  62022102
 ـــ 52011104 3 مساحة 62032102
 62032102 ـــ 1 مختبر مساحة 62032103
 ـــ 63011201 3 العمارة االسالمية 63012102
 ـــ 55041103 3 مهارات الحاسوب في الهندسة 63063203
 ـــ 63081212 4 (1تصميم معماري) 63082113
 ـــ 63091202 3 الظل والمنظور 63092103

  18 المجموع
 

 ـــ 55051101 3 ميكانيكا هندسية 62042201
 ـــ 63082113 3 نظريات العمارة 63022201
 ـــ 63082113 3 البناء األخضر والمستدام 63052201
 ـــ 63063203 2 (1الحاسوب في العمارة )تطبيقات  63062201
 ـــ 55011103 3 مهارات االتصال واخالقيات المهنة 63072201
 ـــ 63082113 4 (2تصميم معماري ) 63082214

   17 المجموع
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 ـــ 62042201 2 أنظمة انشائية 62053110
 ـــ 63012102 3 العمارة الحديثة والمعاصرة 63013103
  63082214 2 تنسيق المواقع 63043104

+  55051101 3 التحكم البيئي 63053102
63082113 

 ـــ

 ـــ 63062201 2 (2تطبيقات الحاسوب في العمارة ) 63063102
 ـــ 63082214 4 (3معماري ) تصميم 63083115

  16 المجموع
 

 ـــ 63082214 3 السلوك االنساني في البيئة العمرانية 63023202
 ـــ 63082214 2 تشطيبات مباني 63033202
 ـــ 63083115 3 تخطيط حضري 63043201
 ـــ 63083115 4 (4تصميم معماري ) 63083216

 ـــ ـــ 3 متطلب جامعة اجباري ــــ
 ـــ ـــ 3 متطلب جامعة اختياري ــــ

   18 المجموع
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 ـــ 63043201 3 تصميم حضري 63044102
 ـــ 63083115 2 العمارة المحلية والحفاظ على التراث المعماري 63044103
 ـــ 63033202 3 رسومات تنفيذية 63084110
 ـــ 63083216 4 (5تصميم معماري ) 63084117

 ـــ ـــ 3 متطلب قسم اختياري ـــ
 ـــ ـــ 3 متطلب جامعة اختياري ـــ

  18 المجموع
 

 ـــ 52011104 3 اقتصاد هندسي 62024204
 ـــ 63083115 2 اضاءة وصوتيات 63034203
 ـــ 63083115 2 انظمة ميكانيكية وصحية 63034204
 ـــ 63084117 3 (6تصميم معماري ) 63084218
 ـــ 63083115 3 تصميم داخلي 63084219

 ـــ ـــ 3 متطلب جامعة اختياري ـــ
   16 المجموع

 

 

 ـــ ساعة 115انهاء  6 تدريب ميداني** 63104301
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   6 المجموع
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 ـــ 62024204 3 ادارة المشاريع 63075113
 ـــ 63033202 2 العقود والمواصفات وحساب الكميات 63075112

 63084218 2 (1مشروع تخرج ) 63085111
 س 120+نجاح 

 ـــ

 ـــ ـــ 3 متطلب قسم اختياري ـــ
 ـــ ـــ 3 متطلب جامعة اجباري ـــ

  13 المجموع
 

 ـــ 63084218 2 الممارسة المهنية والتشريعات 63075213
 ـــ 63085111نجاح  4 *** (2مشروع تخرج ) 63085212

 ـــ ـــ 3 جامعة اختياريمتطلب  -
 ـــ ـــ 3 متطلب جامعة اجباري -

   12 المجموع
 

 او متزامن*  

 شهور( متصلة 3)**  التدريب الميداني بحسب متطلبات هيئة االعتماد 

 ( بعد انهاء جميع مساقات التصميم المعماري بنجاح2يسمح للطالب بتسجيل مشروع تخرج ) ***
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 ،المتطلب السابق:ال يوجد(0، ع:3، ن:3) (1)وتكاملتفاضل  52011104

ية، ، االعداد المركبة، الهندسة التحليلية، طرق التكامل، المتسلسالت الالنهائوتطبيقاتهاالمشتقات 
قوى متسلسالت ال ابعاد،ثالثة  والمستوى فيمعادلة الخط  ابعاد،في ثالثة  القوى، المتجهاتمتسلسالت 

 التكامل المركب. المركبة،

 (52011104 ،المتطلب السابق:0، ع:3، ن:3) (2وتكامل )تفاضل  52011202

، حل والثالثيالتكامل الثنائي  النجرانج،مضروبات  وتطبيقاتها،القيم القصوى  الجزئي،االشتقاق 
 ،المتسلسالتحل المعادالت التفاضلية باستخدام  عليا،المعادالت التفاضلية الخطية العادية من رتب 

ق متسلسالت فوريير، طر  البالس، والموجة، تحويالت ةالحرار معادالت  الجزئية،المعادالت التفاضلية 
 فصل المتغيرات.

 ،المتطلب السابق:ال يوجد(0، ع:3، ن:3) (1)عامة  فيزياء 55051101

والحركة المتجهات، الحركة على خط مستقيم، الحركة في المستوى بما في ذلك حركة المقذوفات 
لزخم الدورانية المنتظمة، الديناميكا وقوانين نيوتن، االحتكاك، الشغل والطاقة، مبدأ حفظ الطاقة، ا
صور الخطي ومبدأ حفظه، التصادم المرن وغير المرن، كينماتيكا وديناميكا الحركة الدورانية، عزم الق

 الذاتي، المرونة، الموائع.

 (*55051101،المتطلب السابق:2، ع:0ن:، 1( )1مختبر فيزياء عامة ) 55051102

كة تجارب القياسات وحساب الخطأ. المتجهات والقوى. الحركة المجردة )كينماتيكا( في بعد واحد. الحر 
لبسيطة اوالقوة )قانون نيوتن الثاني(. الحركة الدائرية. الزحم الخطي وطاقة الحركة. الحركة التوافقية 

 .عيةالحلزوني(. قانون بويل للموائع المثالية. لزوجة سائل. الحرارة النو )البندول البسيط والزمبرك 
 متزامن او*
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 ،المتطلب السابق:ال يوجد(4، ع:0، ن:2) رسم هندسي 62021101

 القطاعات، والمخططات،الرسم االيزومتري  الوصفية،الهندسة  الحروف، الرسم،استعماالت أدوات 
ارية المعم الميكانيكية، المدنية،تطبيقات االوتوكاد في الهندسة  (،الرسم بواسطة الحاسوب )االوتوكاد

 .والكهربائية

 ،المتطلب السابق:ال يوجد(0، ع:1، ن:1مقدمة في الهندسة )  62022102

 مجاالتالهندسية، أنواع التخصصات  األخرى،مقدمة في تاريخ الهندسة، تطورها وعالقتها بالعلوم 
ية، الهندسي، العالقة بين الهندسة وعلوم اإلدارة والتخطيط، األخالق المهنية، المواقف المهن العمل

 .يةالتعلم مدى الحياة، هيكلة المنظمات الهندسية والفرق والعمل الجماعي، مبادئ حل المشاكل الهندس
 (52011104،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3اقتصاد هندسي ) 62024204

 وتطبيقـات،صيغ  المال،ـور المشاريع الهندسية، اتخاذ القرارات، مبادئ أساسية في استثمار رأس تط
ق النقد )القيمة الصافية المستقبلية والحالية وتدف للمشاريع،دراسة الجدوى االقتصادية  العائد،معدالت 
سبة نطريقة حساب  (،لبديلةمقارنة البدائل االقتصادية للمشاريع الهندسية )الفرصة ا المكافئ،المنتظم 
 التوزيع األمثل للموارد. الضرائب، االستهالك، النفقة، العائد إلى

 (55041103،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3مهارات الحاسوب في الهندسة ) 63063203

 تعريف الحاسوب و نظامه، مكوناته، عناصره االساسية، البرمجيات و المعدات، البرامج االساسية في
(؛ تعلم المهارات الالزمة لرسم AutoCAD) الرسم بالحاسوب برامج (،Microsoft Officeسوب )الحا

 .ثنائية األبعاد رسومات هندسية

 

 

 

 (55011103،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3مهارات االتصال واخالقيات المهنة  ) 63072201
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دارة المشاريع والتصميم، و  ستدامة،اال للمهندس،قدم هذه المادة مدخل إلى الحياة المهنية ت  خالقاالوا 
لية وهيك العمل،المهنية، والمواقف المهنية، والتعلم مدى الحياة، الكتابة الفنية، تقرير الخبرة في 

المنظمات الهندسية والفرق والعمل الجماعي وغيرها من المواضيع العملية في الممارسة الهندسية. 
الكتابي  لاالتصاوأنواع  الكتابة،تقنيات  اديمية وأنواعها وطرقها،والمهنية واألكتصال التقنية االمهارات 

 لمقابالتحضير كذلك تقدم المادة كيفية الت الذاتية.والكتابة المهنية، من التقارير التقنية الى إعداد السير 
 .تقديمي لمواضيع مهنية وتقديم عرضالعمل 

 (62024204،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) إدارة المشاريع 63075113

مقايضة الكلفة  الموارد،توزيع  ،PERT، طريقة CPMنظم ادارة المشاريع، طريقة المسار الحرج 
 والعطاءات.المقاوالت  الموقع،والزمن، تنظيم وادارة 

 ،المتطلب السابق:ال يوجد(2، ع:0، ن:1) مشاغل هندسية 63111204

البرادة والخراطة واللحام، تسوية وتسنين المعادن. مشغل التمديدات  مشغل الميكانيك: ويحتوي
ألخشاب، االكهربائية: الدوائر الكهربائية، التمديدات الكهربائية المنزلية. مشغل النجارة: ويشمل انواع 

 المشغوالت الخشبية، المعدات واالدوات.

 د(،المتطلب السابق:ال يوج0، ع:3، ن:3) تاريخ العمارة 63011201

ين، دراسة عمارة العصور القديمة والتي تبدأ من الحضارات القديمة لوادي  النيل وبالد ما بين النهر 
ا وم( اليونانية والرومانية ) حضارة أمريكا الالتينية،  جنوب شرق أسيا وحتى العصور الكالسيكية، 

 مواكبةثم , كر المعمارييشمل ذلك من التعرف على المؤثرات المختلفة التي أثرت على تتبع تطور الف
العمارة في تطورها من فجر المسيحية والعصور البيزنطية  والعصور الوسطي إلى عصر النهضة 

 .وانتهاء بالباروك والركوكو

 

 

 (63011201،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) العمارة االسالمية 63012102
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ظريات ، طرح النمفجر اإلسالالمراحل التاريخية التي مرت بها العمارة العربية واإلسالمية منذ  استعراض
وصف  استعراض التي قامت عليها العمارة اإلسالمية وكيفية إعادة توظيفها،والعناصر الفكرية والفلسفية 

 .تحليلي للمباني المهمة في تلك الحقبة

 (63012102،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) والمعاصرة العمارة الحديثة  63013103

ع م منذ الثورة الصناعية وحتى نهاية فترة الحرب العالمية الثانيةالحديثة  استعراض تطور العمارة 
نب واهم التغيرات التي طرأت في هذه الجوا السياسيةو التركيز على الجوانب اإلجتماعية واالقتصادية 

و  وروادها، اهم الحركاتوالمعاصرة  تجاهات المعمارية الحديثة ، االو اثرها على العمارة بشكل عام
عرض تحليلي للنظرية المعمارية  واسبابها و فلسفة ظهورها،مذكوره النظريات المعمارية للفترة ال

حات الفلسفيه خلف تلك الحركات و و المعاصرة، اهم الطر و مرحلة الحداثة  رخاوممارستها في حقبة أو 
 .في تلك الحقبالتيارات،  كذلك يتضمن المساق استعراضا وصفيا تحليال ألعمال المعماريين المهمين 

 (63082113،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3نظريات العمارة ) 63022201

اثرت على عملية  استعراض السياقات التي ظهرت فيها عملية التصميم في زمن معين, العوامل التي
ا التصميم المعماري, دراسة اهم االعتبارات التصميمية التي انتجت االشكال المعمارية, و تهدف ايض

الى ماهية المشاكل التي تعترض التصميم و نتاجه لينتج عمارة متكيفة تناسب الظروف و البيئة و 
في محاولة الستكشاف  تنتمي الى عصرها, مع التركيز على استعراض بعض االفكار التي بحثت

اسس التصميم المعماري من قبل نخبة من المعماريين والعوامل التي ادت اليها. التأكد من تمكن 
 الطالب من طرق التحليل و فهم و تطوير لغته المعمارية.

 (63082214،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)  السلوك اإلنساني في البيئة العمرانية 63023202

 تسان والكائنات الحية في المحيط المعيشي؛ العالقة الحيوية التفاعلية بين السلوكياسلوكيات اإلن
 والفضاءات المعيشية؛ التصميم المعماري وعالقته مع سلوكيات اإلنسان والكائنات الحية.

 

 يوجد(ال ،المتطلب السابق: 0، ع:2، ن:2)  مواد بناء 63031201
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التعريف بمواد البناء المختلفة: الحجر، االسمنت، الرمل، الخرسانة، الطوب، الخشب، الحديد، 
ت البالستيك، الزجاج، األلمنيوم؛ خصائص مواد البناء؛ طرق استخراج وتصنيع مواد البناء؛ استخداما

. أساليب ائية للمبنىمواد البناء؛ مقدمة عن أنظمة اإلنشاء المختلفة؛ خطوات البناء وتتابع العملية اإلنش
 النظم اإلنشائية المختلفة القواعد،،تنفيذ المبنى؛ تحضير الموقع؛ فحص التربة وأعمال الحفريات 

 .األساسات، األعمدة، الجسور، الجدران الداخلية والخارجية، األرضيات

 (63082214،المتطلب السابق: 2، ع:1، ن:2تشطيبات مباني  ) 63033202

يقة تنفيذها؛ أساليب تكسية وتشطيب المبنى من الداخل والخارج: البالط مواد التشطيبات وطر 
 واألرضيات، تكسية الجدران الخارجية والداخلية، القسامات الداخلية، القصارة، الدهانات، األسقف

مائي المعلقة، تفاصيل الحجر، األبواب والشبابيك، أعمال المنجور، األعمال المعدنية، أعمال العزل ال
ري والصوتي، تشطيبات المطابخ والحمامات؛ التفاصيل المعمارية للمبنى؛ مقاطع رأسية في والحرا

، تالمنحدرااألرضيات والجدران واألسقف؛ عناصر الحركة األفقية والرأسية وطريقة تنفيذها: األدراج، 
 المصاعد، األدراج الكهربائية.   

 (63083115ق: ،المتطلب الساب2، ع:1، ن:2) إضاءة وصوتيات 63034203 

ة، دراسة أهم األسس النظرية والتطبيقية لعلمي اإلضاءة والصوتيات في الفراغات المعمارية التصميمي
ة، وتحقيق والتعريف بالنواحي التقنية والفنية لإلضاءة الطبيعية والصناعية وتأثيراتها التقنية والمعماري

اخلية ة في الفراغات المعمارية التصميمية الدمتطلبات الراحة البصرية، وكيفية احتساب اإلنارة الالزم
خاصة والخارجية، واختيار وحدات اإلنارة وتحديد مواصفاتها. كذلك دراسة أهم االعتبارات التصميمية ال

بالنواحي الصوتية، ودراسة المؤثرات الصوتية في بعض الفراغات ذات االستخدام الخاص كالمتاحف 
 .والمسارح

 (63083115،المتطلب السابق: 0، ع:2، ن:2صحية  )انظمة ميكانيكية و  63034204

حسابات الحمل الحراري، أنواع ومتطلبات  التمديدات الصحية، أنظمة التصريف والصرف الصحي،
 .أنظمة التدفئة والتكييف، االنتقال الحراري في االبنية السكنية، حسابات الفقد الحراري

 (63082214،المتطلب السابق: 2، ع:1، ن:2)   تنسيق المواقع 63043104
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ة ومبادئ تنسيق مواقع,عرض انواع النباتات والتشجير المستخدم مقدمة عن علم تنسيق المواقع, عناصر
 في االردن, االثاث الحضري والحدائقي, تمارين ومشاريع عملية.

 (63083115،المتطلب السابق: 2، ع:2، ن:3) تخطيط حضري 63043201

الموارد عالقة العملية التخطيطية بالتنمية و  التخطيط،انواع ومستويات  العمراني،ومبادئ التخطيط تاريخ 
دمات النمو الحضري, حالة دراسية تطبيقية لبيئة عمرانية وخ لوالبيئية، مشاكاالقتصادية واالجتماعية 

 البنية التحتية و استعماالت االراضي وتنظيم شبكات النقل.

 (63043201،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) حضريتصميم  63044102

تأثير التصميم الحضري على البيئة  الحضري،نظريات ومبادئ التصميم  الحضري،مفهوم التصميم 
منهجية الدراسات  العمرانية،الفراغات والتشكيالت  الحضري،اساليب وسياسات التصميم  العمرانية،

 ل واساليب التقييم.  البدائ الحضري،الميدانية لمشروع التصميم 

،المتطلب السابق: 0، ع:2، ن:2العمارة المحلية والحفاظ على التراث المعماري ) 63044103
63083115) 

ولوجية دراسة التأثيرات المختلفة للعمارة المحلية، الشكلية، البيئية، اإلجتماعية، اإلقتصادية والتكن
مارة المحليه في األردن بشكل خاص وعالقتها مع العوالعوامل المشتركة بينها مع التركيز على العمارة 

هدف تاإلقليمية في الدول العربية، تطوير اللغة المعمارية مع التركيز على المحاوالت المعاصرة التي 
 لتحقيق الهوية والخصوصية.

 (63082113،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) المستدامالبناء األخضر و  63052201

ة. يخ  العمارة المستدامة وتقنياتها وتطبيقاتها في مختلف عناصر البيئة المبنيمقدمة شاملة عن تار 
ني. استراتيجيات التصميم، األساليب البيئية واالجتماعية الواجب اعتبارها الستدامة المواقع والمبا

بناء الكودات المحلية والعالمية الخاصة بال التطبيقات الدولية والمحلية لمنهجية التصميم المستدام.
 األخضر.

 (55051101+  63082113،المتطلب السابق: 2، ع:2، ن:3البيئي )التحكم  63053102
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اري، العالقة التبادلية بين العمارة وعناصر البيئة المحيطة، أهم األساسيات البيئية في الفكر المعم
ئي السلبي التصميم البي األنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومواردها. المساق يقدم مبادئ

لحرارية، )التوفير للطاقة( مركزا على الشمس، الرياح، اإلضاءة الطبيعية، تدفق الحرارة، العزل، الراحة ا
لبنية ا للمناخ وتأثيرها على األساسيةالتظليل، المناخ والتهوية الطبيعية. تعريف الطالب على المفاهيم 

 األبنيةبيعية وحركة الرياح وتأثير االشعة الشمسية على والتهوية الط اإلضاءةل فهم تأثير المن خ
راري ودراسة تأثير الشكل البنائي على التوازن الح للمباني.نتقال الحراري عبر القشرة الخارجية واال

 .لألبنية

 (63063203،المتطلب السابق: 3، ع:1، ن:2) (1تطبيقات الحاسوب في العمارة ) 63062201

المستخدمة إلظهار ورسم األفكار التصميمية المعمارية والهندسية البسيطة  ستخدام برامج الحاسوبا
(؛ تعلم المهارات الالزمة لرسم المخططات المعمارية ثنائية AutoCADوالمعقدة؛ استخدام برنامج )

 األبعاد وثالثية األبعاد؛ طباعة المخططات المعمارية.

 (63062201،المتطلب السابق: 3، ع:1، ن:2) (2تطبيقات الحاسوب في العمارة ) 63063102

عملية  ( ؛ إنشاء العوالم االفتراضية للتصاميم المعمارية باستخدام البرامج في3d Maxاستخدام برنامج )
 التصميم؛ التعريف بالبعد الرابع )الزمن( في عملية التصميم من خالل عمل أفالم متحركة للتصاميم

ظهار أفكاره التصميمية وما تحويه المختلفة لزيادة قدرة الطالب على إدراك  ن مالتجربة الفراغية وا 
مج المؤثرات البصرية االخرى مثل االكساء بمواد البناء وااللوان المختلفة واإلضاءة؛ استخدام برنا

Photoshop التصاميم المعمارية بشكلها النهائي. إلخراج 

 

 

 

 (63033202،المتطلب السابق: 0، ع:2، ن:2) كمياتالمواصفات وحساب العقود وال 63075112

المواصفات الفنية لألبنية: قانون البناء الوطني، كودات البناء الوطني، أنواع المواصفات الفنية، مهارات 
كتابة المواصفات الفنية العامة والخاصة، المراجع العالمية في المواصفات القياسية؛ تبويب األعمال 
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وأسس إعداد جداول الكميات لمشروع هندسي؛ حساب الكميات والكيل الهندسي اإلنشائية للمبنى؛ مبادئ 
 أنواع العقود والمناقصات والعطاءات؛ كتابة العقود., لألعمال اإلنشائية؛ تقدير التكلفة وتحليل األسعار

 (63084218،المتطلب السابق: 0، ع:2، ن:2) الممارسة المهنية والتشريعات 63075213

ابة هندسة العمارة على المستوى العالمي؛ ممارسة المهنة على المستوى المحلي؛ قانون نقممارسة مهنة 
ة المهندسين األردنيين؛ نظام المكاتب والشركات الهندسية؛ نظام ممارسة المهنة؛ المجاالت الوظيفي

ظيمي ل التنللمهندس المعماري؛ التعليمات الخاصة بالتأهيل واالعتماد المهني؛ أخالقيات المهنة، الهيك
ج الحدود واإلداري للمكاتب والشركات الهندسية؛ نظام األبنية والتنظيم في مدينة عمان؛ أحكام البناء خار 

 .التنظيمية ألمانة عمان الكبرى؛ قانون تنظيم المدن والقرى األردنية

 ،المتطلب السابق: ال يوجد(4، ع:1، ن:3) (1مبادئ تصميم ) 63081111

دئ مبادئ التصميم. مقدمة لنظرية اللون، التجريد، مبادئ التشكيل. تطبيق المباتعلم وتحليل عناصر و 
 .والمفاهيم المكتسبة في خلق تكوينات وتشكيالت ثنائية األبعاد

 (63081111،المتطلب السابق: 4، ع:1، ن:3) (2مبادئ تصميم ) 63081212

األبعاد. فهم الشكل، الفراغ المكاني، تعلم وتحليل عناصر ومبادئ التصميم لخلق تشكيالت ثالثية 
 مبادئ تنظيم الفراغ، المقياس اإلنساني، اللون، اإلضاءة، المجسمات التجريدية.

 (63081212،المتطلب السابق: 6، ع:1، ن:4) (1تصميم معماري ) 63082113

لفضائي، لبرنامج امقدمة للتصميم المعماري كعملية ابداعية معتمدة على فهم التجربة المكانيةـ الوظيفة، ا
 تصال والتعبير المعماري. تحليل الموقع اعتمادا علىالالمساحات، المحيط البيئي، الشكل، وسائل ا

ميم والبيئية للموقع. تحقيق التكامل ما بين الشكل والوظيفة في تص واالجتماعيةالعوامل الفيزيائية 
 معماري بسيط.

 (63082113،المتطلب السابق: 6: ، ع1 :، ن4) (2تصميم معماري ) 63082214
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تصميم بيئة معمارية بالتأكيد على النواحي البصرية والجمالية والوظيفية. تحليل المحيط الحضري وفقا 
. التعامل مع أبعاد مختلفة ارجإلدراك المستخدمين للبيئة المحيطة. خلق الترابط ما بين الداخل والخ

 خالل تصميم مبنى متوسط المقياس والتعقيد. ثقافية، اجتماعية، نفسية، إنشائية وبيئية من

 (63082214،المتطلب السابق: 6: ، ع1 :، ن4) (3تصميم معماري ) 63083115

قيع دمين للبيئة المحيطة. تو خالمست إدراكالتركيز على الموقع الحضري بجوانبه المختلفة. فهم حقيقة 
المبنى على أرض الواقع بما يتناسب مع الظروف المحيطة وتحليالت الموقع والعوامل الجمالية 

 المعمارية المختلفة. تصميم بيئة مناسبة لمبنى متعدد الطوابق واالستخدامات.  

 (63083115،المتطلب السابق: 6: ، ع1 :، ن4) (4تصميم معماري ) 63083216

ية، تكامل ما تمت دراسته في مساقات التصميم السابقة بما في ذلك برنامج المشروع، االعتبارات البيئ
العناصر اإلنشائية وأنظمة البناء ضمن مشروع عملي في هذه المادة. التأكد من تمكن الطالب من 

 ات والمخططات.ومشروعه من خالل الكتابة والرسوم أفكارهاستخدام اللغة المعمارية في التعبير عن 
 نشائية.القضايا التي يمكن التطرق إليها ضمن المادة تتضمن النواحي الجمالية، السلوكية، البيئية، واإل

الطوابق ذات صبغة مؤسسية، تعليمية، استثمارية أو صبغة  المشروع ضمن هذه المادة قد يكون مكرر 
 أخرى مشابهة.

 (63033202لب السابق: ،المتط4، ع:1، ن:3)  رسومات تنفيذية 63084110

واد إنجاز الرسومات التنفيذية المعمارية للمشاريع من خالل تطبيق المعلومات النظرية والعملية في م
إنشاء المباني؛ تقديم رسومات تنفيذية تفصيلية لمشروع متكامل تتضمن كافة المعلومات القياسية 

العام،  بناء العالمية والمحلية، مخطط الموقعالالزمة: المواصفات الفنية المتبعة حسب قوانين وكودات ال
لواجهات المساقط األفقية موضحًا عليها المحاور والقياسات والمناسيب ومواد البناء، المقاطع الرأسية، ا

المعمارية، مخططات األثاث والبالط واألسقف المعلقة وتفاصيلها، جداول األبواب والشبابيك 
 لمبنى واألعمال الخارجية بمقاييس رسم متنوعة.والتشطيبات، التفاصيل المعمارية ل

 

 (63083216،المتطلب السابق: 6، ع:1، ن:4) (5تصميم معماري )63084117 
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 تكامل وانعكاس المعرفة والفهم والخبرات والمهارات التي اكتسبها الطالب في تقديم حلول من خالل
فكاره التطبيقي ومنهجية تطوير الطالب أل تصميم البيئة المبنية مع التركيز على دراسة وتحليل المشروع

المشروع التطبيقي لهذه المادة  طقي وعملي على الحلول التصميمية.وانعكاس هذه األفكار بشكل من
حيث بيأخذ باالعتبار الجانب السلوكي للمستخدم والحفاظ على البيئة إضافة الى االعتبارات اإلنشائية 

 المشروع المقترح.يركز على األنظمة المستخدمة في 

 (63084117،المتطلب السابق: 4، ع:1، ن:3) (6تصميم معماري ) 63084218

تطبيق نظريات ومنهجية التصميم الحضري على مشاريع حضرية قابلة للتطبيق ضمن بيئة واقعية. 
ية ندراسة الجانب العمراني والحضري من خالل تحليل القوى واألولويات المؤثرة على المتطلبات اإلنسا

تطوير امكانية الطالب التصميمية في  بشكل عام ومتطلبات المجتمع المحلي للمشروع بشكل خاص.
الحلول التصميمية يجب أن تكون مجدية  التعامل مع مشاكل تصميمية ضمن منظور حضري اوسع.

 وتراعي المحتوى الحضري وتتضمن تخطيط استعماالت األراضي وتصميم البيئة المبنية.

 (63083115،المتطلب السابق: 4، ع:1، ن:3تصميم داخلي )63084219 

كيفية االعداد لمشروع التصميم الداخلي؛ تخطيط الفضاء الداخلي وعالقته مع الفضاء الخارجي، 
 المكمالت، االلوان، تصميم الفضاءات الداخلية من حيث جميع متطلباته وتجهيزاته: المواد، األثاث،

 ك.يفية التنفيذ للتصميم موقعيًا. مع مراعاة العناصر البيئية في ذلالخدمات الهندسية المطلوبة، ك

 120+ نجاح 63084218،المتطلب السابق: 0، ع:2، ن:2) (1تخرج ) مشروع 63085111
 (س.م

إعداد بحث ممهد لتصميم مشروع التخرج من خالل إيجاد قاعدة معلوماتية لمشروع معماري لموقع 
ط اعتماد منهجية متكاملة وشاملة لتعريف المشكلة التصميمية والتخطيحقيقي من البيئة المحلية، مع 

 لها وتحديد أهداف المشروع ومتطلباته، ودراسة الحاالت المشابهة لطبيعة المشروع المراد تصميمه،
إعداد البرنامج المعماري، طرح بدائل تصميمية واستراتيجيات واضحة للوصول إلى الفكرة األولية 

 تقديم البحث في تقرير نهائي متكامل.لمشروع التخرج، 

 (*نجاح 63085111لمتطلب السابق: ،ا8، ع:0، ن:4) (2مشروع تخرج ) 63085212
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المعمارية و فلسفة  للفكرةتم اعداد البحث عنه ويتضمن التصميم تحليل شامل  المشروع الذيتصميم 
و  و تقديم دراسة متكاملة للفراغات الداخلية والفكرة،التصميم و تطوير التصميم بناًء على المنهج 

ين و اإلخراج المناسب لتكو  وتقييمها،الخارجية و دراسة الحركة داخل وخارج المشروع و وضع البدائل 
تشكيلي مبتكر متكامل يربط جميع عناصر التصميم و يتوافق مع النظام اإلنشائي وكافة الخدمات 

 عمارية المعبرة عن الفكرة التصميمية ومجسم المشروع., و تقديم كافة الرسومات الم الالزمة
 ( بعد انهاء جميع مساقات التصميم المعماري بنجاح2* يسمح للطالب بتسجيل مشروع تخرج )

 ،المتطلب السابق: ال يوجد(2، ع:1، ن:2الرسم الحر ) 63091101

 وطرق هاتشكيل في الداخلة والمواد والوانها وملمسها بأحجامها والمعمارية الفنية البصرية العناصر ادراك
 باتتدري خالل من واسقاطها والمناظر والتكوينات التشكيالت عن التعبير. اليدوي بالرسم عنها التعبير
 مواقال الرصاص القلم باستخدام وذلك واالشخاص والكتل واالجسام النباتات رسم. وجماعية فرديه عمليه
 للعناصر. الجمالية النسب على التركيز مع المختلفة وااللوان الفحم

 (62021101،المتطلب السابق: 4، ع:1، ن:3الرسم واالظهار المعماري ) 63091202 

سية التعريف بالرسم المعماري والهندسي؛ أنواع الرسم المعماري والهندسي؛ التعرف على االدوات الهند
الرسومات المعمارية؛ رسم وطرق استخدامها، التعرف على المصطلحات والرموز المستخدمة في 

وطرق  اإلسقاطات المختلفة: المساقط األفقية، الواجهات، المقاطع الرأسية، الرسم االيزومتري، التحبير
ظهار الهندسية . التعبير عن سماكات الخطوط المهارات والتقنيات المتنوعة المستخدمة إلخراج وا 

موعة متنوعة من أهم الوسائط التعبيرية الرسومات المعمارية والنماذج المجسمة؛ التعرف على مج
غيرها؛ و المتداولة: أقالم الرصاص، أقالم التحبير، األقالم الخشبية الملونة، األصباغ المائية، الرّش، 
غيرها؛ أساليب التجسيم المتنوعة: تمثيل المالمس والمواد المتنوعة، أساليب تجسيم األشكال، التظليل، و 

 .ل تمارين عملية متنوعةدراسة عملية تطبيقية من خال

 

 

 (63091202،المتطلب السابق: 4، ع:1، ن:3الظل والمنظور ) 63092103
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؛ متغيرات المنظور: ورأنماط رسم المنظ ،أنظمة االسقاط، االسقاط المنظوري ،أسس رسم المنظور
 ،لواحدةالمنظور بنقطة ا ،قياسات المنظور ؛ هندسة المنظور: خطوط الميل، تتابع التالشي، الدوائر

 .المنظور بثالث نقاط ،الظل والظالل: ؛ االنعكاسات ،المنظور بنقطتين

 ساعة(* 115،المتطلب السابق: نجاح 0، ع:6، ن:6الميداني )التدريب  63104301

يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة العمارة تدريبًا عمليًا في المؤسسات والدوائر 
دريب تلجنة  الحكومية أو الخاصة العاملة في مجال هندسة العمارة التي توافق عليهاوالمكاتب الهندسية 
 متصلة داخل األردن أو خارجه. شهور 3ومدة التدريب المطلوبة هي ، الطلبة في القسم

 شهور( متصلة 3*التدريب الميداني بحسب متطلبات هيئة االعتماد )

 (63022201،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) النقد والتحليل المعماري 63024103

مجموعه  تاريخ النقد المعماري ومبادئه واساليبه مع بيان كيفية توظيف تلك االساليب والمعايير في دراسة
مع التركيز على نماذج عالميه لمباني معاصر ومعماريين معاصرين  المعماريةمن المشاريع ة مختار 

 التحوالت في فن العمارة.متميزين كان لهم االثر في احداث 

 (63033202،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)  تكنولوجيا البناء المتقدمة 63034205

اكل الخشبية؛ يالمواد الحديثة في البناء؛ النظم الحديثة في البناء؛ تكنولوجيا البناء للهياكل المعدنية؛ اله
 ات األخرى في تطوير مواد بناء جديدة.الهياكل الخرسانية المتطورة؛ دور القطاع الهندسي والقطاع

 (63012102،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)  الحفاظ المعماري والترميم 63043206

مقدمة في علم الحفاظ على التراث المعماري والترميم، أسس ونظريات وقواعد الحفاظ على التراث 
 إعادة تأهيل ماري، أساليب الترميم والصيانة،العمراني، االتفاقيات والمواثيق الدولية للترميم والحفاظ المع

 المباني وتوظيفها، التجارب العالمية والمحلية في مجال الترميم.

 

 

 (63043201،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) اإلسكان 63044105
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سياسات واستراتيجيات  االسكان،الجوانب والمواضيع االساسية المؤثرة في  االسكان،مقدمة وتعريف 
ية, بدائل تطبيقات االسكان العمران والطلب( ، )العرضاالحتياجات السكنية اإلسكان، انماط  االسكان،

 تقويم مشاريع االسكان, دور القطاعين العام والخاص في قطاع االسكان.

 (63063102،المتطلب السابق: 4، ع:1، ن:3) مهارات متقدمة في الحاسوب للعمارة 63064104

تصميم وتنفيذ المشاريع ، BIM( واستخدام مفهوم نمذجة معلومات البناء Revitاستخدام برنامج )
خالت المعمارية والهندسية بكافة معطياتها كمجسم رقمي كما سيتم بناءه بالواقع لمعرفة ومعالجة التدا

والمعلومات  التي قد تواجه المشروع قبل البدء بتنفيذه؛ استخراج كافة الرسومات الثنائية والثالثية االبعاد
 األخرى التي تخص عملية اإلنشاء وجداول الكميات والمواصفات وجداول ادارة تنفيذ المشروع.

 (63083115،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3اريع المعمارية )برمجة المش 63065105

 تحليل احتياجات المشروع وترجمتها إلى برامج وظيفية وانشطة فراغية، ثم ادراجها في جداول توضح
ا الفراغات بأبعادها الكمية والنوعية ضمن إطار المحددات واإلمكانيات المادية في المشروع، مراعي

نا بالبرامج االعتبارات االجتماعية والتقنية والبيئية والعمرانية في البيئة المحيطة بموقع المشروع ومستعي
 باستراتيجيات حل مشكلة المشروع. المحوسبة و 

 (63063203،المتطلب السابق: 6، ع:0، ن:3) سماتمجو ورش فنية  63112103

 . اعداد تقارير فنيه عنةميدانية لمباني مختلف ةدراسمدخل حول السالمة العامة في اماكن العمل ,
ء تعلم بنا في شكل نماذج واقعيه. ةمواد واساليب االنشاء مع تطبيقات فعليه لمراحل البناء المختلف

التصميم المختلفة واستعمال مواد مختلفة لذلك في مشغل المجسمات واعداد نماذج ومجسمات لمشاريع 
 الخاص لهذا الغرض.

 

 

 

 (63083115،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3التصوير للعمارة ) 63113203
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ق، مقدمة الى التصوير الفوتوغرافي: عناصر و مبادئ التصوير الفوتوغرافي) فتحة العدسة، سرعة الغال
ر تمارين عملية في التصوير الفوتوغرافي التي تشمل محاو  ،العدسات(, قواعد التصويرحساسية الفلم، 

براز جمالها بطرق فنيه وهناك نوعين من التصوير  التصوير: التصوير المعماري ) تصوير المباني وا 
كل ما يعبر عن حياة المدينة وما يدور في  ي(، تصوير المدن )المعماري تصوير خارجي وداخل

يهدف الى تطوير امكانية الطالب هذا المساق  (.من أحداث معيشية وتصوير لطرق العيش شوارعها
 في التصوير الفوتوغرافي لتحقيق اسلوبه الذاتي في االظهار المعماري من خالل توظيف مهاراته.

 (63084117،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3( )1)مواضيع مختارة في العمارة  63115101

تنطوي عليه من قضية  والتحليل والنقاش لمااستعراض لقضايا معمارية محددة لتكون محورا للعرض 
لفة. او اي تحدي يرتبط بالمجاالت المعرفية المخت تقنيات، رسالة، أسلوب،يكون  وعمرانية كأنمعمارية 

تأثرها و  ، أثرهاالعامة كذلك يمكن ان يكون الموضوع متعلقا بالتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
امل هذا المساق ممكن ان يتع بالتكوين والتشكيل واإلنشاء المعماري أو المنظومة المعمارية للمدينة.

 .ومدى ثقافته المعمارية أفقهويختص ايضا بأي موضوع من شأنه رفع المستوى المعرفي للطالب وزيادة 

 ،المتطلب السابق: ال يوجد(0، ع:1، ن:1( )2)مواضيع مختارة في العمارة  63115102

ويختص بأي موضوع من شأنه رفع  مكن ان يتعامل هذا المساقحيث ي استكماال لمساقات أخرى
 ثقافته المعمارية. مدى أفقالمستوى المعرفي للطالب وزيادة 

 (52011104،المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) مساحة 62032102

ومساحة الجنزير، تحليل األخطاء ونظرية األخطاء، القياس المبادي االساسية للقياسات المساحية 
والرأسية  بواسطة األشرطة، القياس اإلكتروني للمسافات، التسوية والقياسات الرأسية، قياس الزويا األفقية

ألفقية ا)الثيودواليت والمحطة الكاملة(، الزوايا واإلتجاهات، المساحة التاكيومترية، أنظمة اإلحدثيات 
 ة.والرأسي

 

 

  (*62032102،المتطلب السابق: 2، ع:0، ن:1مختبر المساحة ) 62032103
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 ، التسويةالجنزير وشريط القياساستخدام االدوات المساحية التقليدية لعمليات المسح مثل استخدام 
ية بواسطة باستخدام الليفل، التسوية التفاضلية، المقاطع الطولية والعرضية، قياس الزوايا األفقية والرأس

  ل ستيشن.االتوت واستخدامجهاز الثيودواليت 
 متزامن او*

 (55051101،المتطلب السابق: 0، ع:2، ن:2) ميكانيكا هندسية 62042201

, نظم وحدة القياس, متجهات القوى ,توازن الجسيم, األجسام الصلدة المواد:مفاهيم اساسية في ميكانيكا 
لقص اقوى  والهياكل ,عزم القصور الذاتي , : الجمالونات,المنشأةتحليل  القوى المتكافئة ,مركز الثقل,

 .واالنفعالجهاد, قوى المحورية ,منحنى االجهاد ,مفهوم اإل االنحناءوعزوم 

 (62042201،المتطلب السابق: 0، ع:2، ن:2) أنظمة انشائية 62053110

حساب األحمال حسب المحورية، العناصر الخرسانية تحت تأثير القوى  المسلحة،خواص الخرسانة 
 األحمال, المواصفات طرق التصميم والتحليل الفوالذية،ت آفي تصميم المنش ، مقدمةاألمريكيالكود 

دة، المعرضة للشد والضغط. النظم اإلنشائية المختلفة: القواعد، األساسات، األعم اإلنشائيةللعناصر 
 الجسور.

 

 
 


