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كلية العمارة والتصميم
نبذه عامة
تأسست كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا بقسمين هما :هندسة العمارة ،والتصميم الداخلي عام
 .1991والتحق بهما قسم التصميم الجرافيكي عام  2003وقسم التحريك والوسائط المتعددة عام
 ،2017وتقوم الدراسة فيها على نظام الساعات المعتمدة والفصول الدراسية .وهي تمنح حالياً الدرجة
الجامعية األولى (البكالوريوس) في هذه التخصصات األربعة.
ونظراً لألهمية البالغة للبنية التحتية والتجهيزات في تدريس متطلبات التخصصات األربعة النظريّة
والعمليّة ،فقد وفَّرت الكلية خمسا ً وعشرين قاعة رسم ،وست مختبرات حاسوب ،ومختبراً لإلضاءة
والصوتيات ،ومختبراً للشاشة الحريرية ،ومختبراً ألعمال الخزف ،ومختبراً للتصوير الضوئي،
ومختبراً إلعداد النماذج المعمارية ،باإلضافة إلى مرسم للفنون الجميلة ،وورشة للنجارة والحدادة،
وقاعة عرض دائم ألعمال الطلبة.
تتبع الكلية سياسة اإليفاد إلى أفضل الجامعات األجنبية التي تتوافر فيها التخصصات األربعة :هندسة
العمارة ،والتصميم الداخلي ،والتصميم الجرافيكي ،والتحريك والوسائط المتعددة .ويُختار المرشحون
بدقة وعدالة وعلى أسس تنافسية مدروسة.
مثل دعم حضورهم
كما توفِّر الكلية كل ما يلزم لتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على البحث العلميِ ،
المؤتمرات العالمية داخل المملكة وخارجها ،وتهيئة المصادر والمراجع الالزمة وأجهزة الحاسوب،
وتأمين المخصصات المالية الكافية لتلبية متطلبات البحث العلمي ونشر ثقافته.
وعطفا على ذلك ،فالكلية بأقسامها األربعة منفتحة على المجتمع المحلي ،من خالل مشاريع للطلبة
متصلة بالواقع ،وموجهة لتلبي حاجات هذا المجتمع وطموحاته ،في الحاضر والمستقبل.
وتستقطب الكلية للتدريس شخصيات بارزة في تخصصها ،وتدعو شخصيات أخرى مهمة إللقاء
محاضرات علمية متخصصة .كما تشكل لجان تحكيم من داخل الكلية وخارجها من ممارسين متميزين
في المهنة ،لتقييم مشروعات الطلبة األكاديمية ،لتحقيق مزي ٍد من اإلنفتاح على المجتمع المحلي
واإلستفادة من طاقاته ،وحرصا ً على الموضوعية والنزاهة في الحكم.
وإلثراء تجارب الطلبة العامة والخاصة ،فإن الكلية تعد مسابقات فنية ،وتلبي دعوات للمشاركة في
أخرى تقيمها مؤسسات محلية ودولية ،باإلضافة إلى رحالت ميدانية علمية هادفة ،داخل المملكة
وخارجها.
كما تولي الرياضة إهتمامها بإقامة مباريات تعزز روح التنافس الشريف ،وتنشط القدرات البدنية
والذهنية للطلبة .أما المعارض الفنية التي تقام فليست وقفا ً على الطلبة فحسب ،بل كثيراً ما ينظمها
أعضاء من الهيئة التدريسية ،بما يعكس تنوع توجهاتهم والمدارس الفنية التي ينتمون إليها ،األمر
للتنوع الثقافي والزخم الفني اللذين تزخر بهما الكلية.
الذي يقدم صورةً جلية
ُّ
إن سوق العمل المحلي واإلقليمي يحتاج إلى النوعية المتميزة التي تسهم بها فيه كلية العمارة
والتصميم في جامعة البترا ،على اختالف التخصصات .ولذا ،فإن اإلقبال شديد على خريجي الكلية،
للسمعة الطيبة والكفاءة العلمية التي تتصل بجوهر التنمية المستديمة ،وتلبية الحاجات المتجددة لهذا
رسمي أنَّ جامعة البترا تتصدَّر في مستواها الجامعات األردنية؛ فهي
السوق ،حيث ظهر في آخر تقييم
ّ
األولى بين الخاصة ،والثالثة على الجميع.

7

وحرصا ً من الكلية على استقطاب نوعية جيدة من الطلبة فإنها تشترط إجتياز إمتحان للقدرات يقيس
اإلدراك البصري للطالب ،وإحساسه بالكتلة وتشكيالتها ،ومهاراته الفنية في رسم األشياء من حوله،
وذلك إلى جانب الشروط العامة التي تضعها الجامعة وفقا ً لمعايير اإلعتماد والقبول فيها.
الرؤية
النهوض المتميز بالعمارة والتصميم في البيئة المحلية واإلقليمية بما يواكب أحدث المنجزات في
الحضارة اإلنسانية.
الرسالة
لما كان للعمارة والتصميم دور أساسي في توفير بيئة منسجمة مع قيم أصحابها الجمالية والروحية،
بما يعين على اإلرتقاء باإلنتاج المعنوي والمادي ،فإن الكلية تهدف إلى إعداد شرائح متميزة من أهل
س َمان المنجز المعماري والتصميم بأنواعه.
التخصص ،بقدرات خالقة
وإبداع وإبتكا ٍر يَ ِ
ٍ
األهداف
إكتساب مهارات التصميم المختلفة ،إحترام التنوع ،التعددية ،والرأي اآلخر ،العمل ضمن فريق تقدير
اإلبداع واإلنجازات ،حماية الحرية الفكرية ،تطوير الفكر اإلبداعي المستقل.
تضم الكلية األقسام التالية:
 هندسة العمارة.
 التصميم الداخلي.
 التصميم الجرافيكي.
 التحريك والوسائط المتعددة.
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قسم هندسة العمارة
نبذه عامة
يقوم المهندس المعماري بتشكيل الفراغ من مستوى المدينة إلى الحي إلى المبنى ومحتوياته ،وقد
بادت شعوب واندثرت أقوام و لكن بقيت العماره تحكي قصة اإلنسانية وقد لقبت بأنها أم الفنون...
خمس سنوات بواقع
يمنح القسم درجة البكالوريوس في تخصص هندسة العمارة ومدة الدراسة فيه
ُ
 165ساعة معتمدة ،من ضمنها  6ساعات للتدريب الميداني .ويركز القسم على النواحي الفنية
والتقنية والعلمية واإلجتماعية في تأهيل خريجيه.
ُحرض على اإلبداع في تناول حاجات المجتمع
وتعنى مواد التصميم المعماري بالتنمية المستديمة ،وت ِّ
المادية والجمالية.
الرؤية
ينخرط أكثر من  300طالب من األردن والدول األخرى في برنامج شامل بدءاً من أولى الحضارات في
أريحا  8000قبل الميالد وصوالً إلى مدن المستقبل ،ومروراً بدراسة ما يتطلبه ذلك من مجاالت
متقدمة في التشييد واإلنشاء ،تكنولوجيا البيئة ،استخدامات الحاسوب في العمارة والممارسة المهنية.
ويعزز البرنامج بما يتطلبه من جوانب هندسية مختلفة وما يقدمه قسمي التصميم الداخلي والتصميم
الجرافيكي تحت مظلة واحدة وهي التصميم.
الرسالة
الوصول إلى أفضل الحلول لتصميم البيئة العمرانية واإلنسانية نوعاً ،بدءاً من البيئة المحلية وصوالً
إلى العالمية بوجود فريق متخصص من األساتذة ذوي الخبرات المختلفة.
األهداف
إعداد معماريي المستقبل الذين سيعملون على تحسين البيئة اإلنسانية العمرانية والثقافية نوعا ً بدءاً
من البيئة المبنية المحلية وصوالً إلى العالمية ،واإلستخدام العقالني للموارد من خالل إيجاد الحلول
الخالقة للمشكالت والقدرة على إدارة تصميم وتنفيذ المشاريع المعمارية.
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جامعة البترا

University of Petra

كلية العمارة والتصميم

Faculty of Architecture and
Design

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
:في

Requirements For a Bachelor Degree
in:

)2018/2017(

Architecture

عدد
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية
الساعات
Credit
Prerequisite
Course Title (English)
Hours
University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
المتطلب السابق

المجموع

3
Arab & Islamic Civilization
3
Civilization & Thought
9400111
3
Arabic Language(2)
6
9400121
3
English Language(2)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (6 Hours)
3
Fundamentals of Economics
3
Political Science
3
Contemporary Issues
6
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture & Health) (3 Hours)
3
3
3
3
3
3
9601099 / P.T
3
Faculty Compulsory Requirements (21 Hours)
-

21

3

201133

3

201134

3

3
3
3
3
Elective Requirements Faculty (6 Hours)
3
6
3

Science & Life
Sports & Health
Ecology
First Aid
Food and Nutrition in Our Life
Computer Skills
History and Theories of Art and
Architecture in the Old Ages
History and Theories of Art and
Architecture in the Medieval Ages
History and Theories of Art and
Architecture in the Islamic Period
Basic Design
Research Skills
Free-Hand Drawing
Aesthetics and Art Appreciation
Local and Regional Architecture
Documentation and Conservation of
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هندسة العمارة
)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course
No.
) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختياريّة
6( ) متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم اإلنسانية
)ساعات
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)2( لغة عربية
9400112
)2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
حقوق االنسان
9700102
متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم االجتماعية
) ساعات6( ) واالقتصادية
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختياريّة ( العلوم والتكنولوجيا
) ساعات3( ) والزراعة والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا
9500111
مهارات حاسوبية
9600101
) ساعة21( متطلبات كلية إجبارية

Course Title (Arabic)

تاريخ ونظريات الفن والعمارة القديم

201133

تاريخ ونظريات الفن والعمارة
201134
الوسيط
تاريخ ونظريات الفن والعمارة
201234
االسالمي
أساسيات التصميم
202103
مهارات البحث
202213
رسم حر
203107
علم الجمال والتذوق الفني
203221
) ساعات6( متطلبات كلية اختيارية
العمارة المحلية واألقليمية
201432
توثيق وحفاظ على التراث المعماري
201465

Architectural Heritage
Painting
3
Technical Manual and Workshops
3
Design and Graphic Art
3
Theory of Semiotics in Design
3
Department Compulsory Requirements (90 Hours)
202103
3
Principles of Architectural Design
1
Workshops
3
Architectural Drawing 2-D
201171
2
Architectural Drawing 3-D
1
Photography for Architects
201172  و201113
4
Architectural Design (1)
201211
4
Architectural Design (2)
201134
3
Modern and Contemporary Architecture
201171
3
Building Construction (1)
201251
3
Building Construction (2)
201171
2
Computer Aided Architectural Design (1)
201273
2
Computer Aided Architectural Design (2)
201212
4
Architectural Design (3)
201313
4
Architectural Design (4)
201357
2
Architectural Working Drawings
201273  و201212
2
Computer Aided Architectural Design (3)
90
201212
3
Environment and Behavior
201254
2
Building Construction (3)
201212
2
Housing
 ساعة معتمدة90 اجتياز
6
Professional Internship
201314
4
Architectural Design (5)
201461  و201415
4
Architectural Design (6)
Building Legislation and Professional
201313
3
Practice
201315
3
Construction Project Management
201334  و201235
3
Analysis & Criticism In Architecture
201347  و201212
3
Landscape Planning and Design
Graduation Project Research for
202213  و201416
2
Architecture
201445  و201243
2
Environmental Design for Architecture
201416
4
Urban Planning and Design
201533  و201381
6
Graduation Project for Architecture
Department Elective Requirements (3 Hours)
201273  و201172
3
Architectural Rendering
201212
3
Interior Architecture
201212
3
Special Topics in Architecture
3
Geographic Information Systems /
201347  و201273
3
Architecture
201313
3
Urban Planning
Department Supportive Compulsory Requirements (18 Hours)
3
Calculus (1)
3
General Physics (1)
104101  و103101
2
Lighting and Acoustics for Architectural
104101  و103101
3
Structures (1)
18
201345
3
Structures (2)
201171  و103101
2
Surveying
Mechanical and Sanitary Systems for
201243
2
Architectural
165
Total Hours
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 رسم/ تصوير
202208
الكتيب الفني والورش
202255
التصميم والفنون الجرافيكية
203208
النظرية السيميائية في التصميم
203422
) ساعة90( متطلبات قسم إجبارية
مبادئ التصميم المعماري
201113
مشاغل
201152
رسم معماري ثنائي األبعاد
201171
رسم معماري ثالثي األبعاد
201172
التصوير الضوئي للعمارة
201173
)1( تصميم معماري
201211
)2( تصميم معماري
201212
عمارة حديثة ومعاصرة
201235
)1( إنشاء المباني
201251
)2( إنشاء المباني
201254
)1( التصميم المعماري بالحاسوب
201273
)2( التصميم المعماري بالحاسوب
201274
)3( تصميم معماري
201313
)4( تصميم معماري
201314
رسومات تنفيذية معمارية
201315
)3( تصميم معماري بالحاسوب
201316
بيئة وسلوك
201334
)3( إنشاء المباني
201357
االسكان
201361
التدريب العملي للتخصص
201381
)5( تصميم معماري
201415
)6( تصميم معماري
201416
تشريعات المباني والممارسة المهنية

201421

إدارة مشاريع
التحليل والنقد في العمارة
هندسة وتنسيق المواقع

201424
201431
201461

بحث مشروع التخرج للعمارة

201533

التصميم البيئي للعمارة
201548
تخطيط وتصميم عمراني
201562
مشروع التخرج للعمارة
201593
) ساعات3( متطلبات قسم اختيارية
االظهار المعماري
201272
العمارة الداخلية
201513
المواضيع الخاصة في العمارة
201532
 عمارة/ نظم معلومات جغرافية

201563

تخطيط عمراني
201565
) ساعة18( متطلبات قسم مساندة إجبارية
)1( تفاضل وتكامل
103101
)1( فيزياء عامة
104101
اضاءة وصوتيات للعمارة
201243
)1( اإلنشاءات
201345
)2( اإلنشاءات
201346
المساحة
201347
انظمة ميكانيكية وصحية للعمارة

201445

مجموع الساعات

جامعة البترا

University of Petra

كلية العمارة والتصميم

Faculty of Architecture and
Design

الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة
البكالوريوس في:

هندسة العمارة

السنة األولى
( 31ساعة)

Suggested Study Plan For a Bachelor
Degree in:

()2018/2017

رقم المادة
103101
201133

الفصل األول
عنوان المادة
تفاضل وتكامل ()1
تاريخ ونظريات الفن والعمارة القديم

201171

رسم معماري ثنائي االبعاد

3

202103
203107

أساسيات التصميم
رسم حر

3
3

المجموع

رقم المادة
201211
201234
السنة الثانية
( 35ساعة)

201251
201273
203221
9400100

السنة الثالثة
( 33ساعة)

رقم المادة
201313
201316
201334
201345
201347
201357
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رقم المادة
201381

الفصل األول
عنوان المادة
تصميم معماري ()1
تاريخ ونظريات الفن والعمارة
االسالمي
انشاء المباني ()1
التصميم المعماري بالحاسوب ()1
علم الجمال والتذوق الفني
التربية الوطنية
المجموع

Architecture

س .م
3
3

رقم المادة
104101
201113
201134
201152
201172
201173
9400121

15

الفصل الثاني
عنوان المادة
فيزياء عامة ()1
مبادئ التصميم المعماري
تاريخ ونظريات الفن والعمارة
الوسيط
مشاغل
رسم معماري ثالثي االبعاد
التصوير الضوئي للعمارة
لغة انجليزية ()1
المجموع

س .م
3
3
3
1
2
1
3
16

س .م
4

رقم المادة
201212

الفصل الثاني
عنوان المادة
تصميم معماري ()2

س .م
4

3

201235

عمارة حديثة ومعاصرة

3

3
2

201243
201254

3

201274

3
18

202213

اضاءة وصوتيات للعمارة
إنشاء المباني ()2
التصميم المعماري بالحاسوب
()2
مهارات البحث
المجموع

2
3

الفصل الثاني
الفصل األول
عنوان المادة
رقم المادة
س .م
عنوان المادة
 201314تصميم معماري ()4
4
تصميم معماري ()3
 201315رسومات تنفيذية معمارية
2
تصميم معماري بالحاسوب ()3
 201346االنشاءات ()2
3
بيئة وسلوك
 201361االسكان
3
االنشاءات ()1
 xxxxxxمتطلب كلية اختيارية ()1
2
المساحة
 9400111لغة عربية ()1
2
إنشاء المباني ()3
المجموع
16
المجموع
التدريب العملي لمدة ثالثة أشهر (بعد اجتياز  90ساعة معتمدة)
عنوان المادة
التدريب العملي للتخصص

12

2
3
17

س .م
4
2
3
2
3
3
17
س .م
6

س .م
4

رقم المادة
201416

الفصل الثاني
عنوان المادة
تصميم معماري ()6

3

201424

ادارة مشاريع

201431

التحليل والنقد في العمارة

3

201445

201461
9400109

هندسة وتنسيق المواقع
العلوم العسكرية
المجموع

3
3
16

xxxxxx
xxxxxx

رقم المادة
201415
السنة الرابعة
( 31ساعة)

السنة
( 29ساعة)

الخامسة

201421

رقم المادة
201533
201548
201562
xxxxxx
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
تصميم معماري ()5
تشريعات المباني والممارسة
المهنية

الفصل األول
س .م
عنوان المادة
2
بحث مشروع التخرج للعمارة
2
التصميم البيئي للعمارة
4
تخطيط وتصميم عمراني
3
متطلب جامعة اختياري ()2
3
متطلب جامعة اختياري ()3
14
المجموع
مجموع الساعات (  165ساعة معتمدة)

رقم المادة
201593
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
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س .م
4
3

انظمة ميكانيكية وصحية
للعمارة
متطلب كلية اختيارية ()2
متطلب جامعة اختياري ()1
المجموع

3
3
15

الفصل الثاني
عنوان المادة
مشروع التخرج للعمارة
متطلب قسم اختياري
متطلب جامعة اختياري ()4
متطلب جامعة اختياري ()5

س .م
6
3
3
3

المجموع

2
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معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعك المؤسعس (عبعدل األول) ،الملعك طعالل ،الملعك الحسعين ،الملعك
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلطا ت الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلك المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععراك االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وظيفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والوظائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلك بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق ذلعك علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
منطلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاظ دراسة وظيفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ظل األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسان في ظل المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في ظعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 6س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتاج  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التوظف واإلنتاج و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوك و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده ٍبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ذات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعك الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحراك االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعاذج متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره ومصععادر الطاقععة للنشععاط الحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركع ز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم ذلك كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاظ على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععاش القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3س .م).

()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترنععت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعاذج  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 21س .م).

()0-3:3

 201133تاريخ ونظريات الفن والعمارة القديم
History and Theories of Art and Architecture in the Old Ages
متطلب سابق  :ال يوجد
عرض وفهم للفنون الحضارية منذ االستقرار البشري في وادي النيل وبالد الرافدين واإلغريق والرومان والحضارات
األخرى وذلك تحت تأثير العوامل المختلفة من اجتماعية وسياسية ودينية وغيرها.
()0-3:3

 201134تاريخ ونظريات الفن والعمارة الوسيط
History and Theories of Art and Architecture in the Medieval Ages
متطلب سابق 201133 :
عرض وفهم للفنون الحضارية في عهد المسيحية والفترتين البيزنطية والقوطية ثم امتدادها في العصور الوسطى حتى
عهد إحياء الكالسيكية وبداية عصر النهضة وذلك تحت تأثير العوامل المختلفة من اجتماعية وسياسية ودينية وغيرها.
()0-3:3

 201234تاريخ ونظريات الفن والعمارة االسالمي
History and Theories of Art and Architecture in the Islamic Period
متطلب سابق 201134 :
تاريخ الفن اإلسالمي ونظرياته وتطوره منذ نشوئه في شبه الجزيرة العربية وحتى امتداده وازدهاره في بالد الشام
ومصر والعراق وشمال أفريقيا وتركيا واألندلس وغيرها من البلدان التي امتد إليها وذلك تحت تأثير العوامل االجتماعية
والسياسية والدينية والمكانية المختلفة.
()2-1:3

 202103أساسيات التصميم
Basic Design
متطلب سابق  :ال يوجد
عناصر التصميم ذي البعدين (الخطوط ،الشكل ،اللون والقيمة ،النسيج ،الحجم ،االتجاه) وأساسياته التي تحقق االتزان
والتوافق والتأكيد والوحدة والتنوع وذلك من خالل مشاريع وتمارين قصيرة مختارة.
()0-3:3

 202213مهارات البحث
Research Skills
متطلب سابق  :ال يوجد
أساليب ومنهجية البحث العلمي ،جمع وتحليل المعلومات من خالل استراتيجية للوصول إلى نتائج في مجاالت العمارة
والتصميم في البيئة المبنية والبصرية مع كتابة التقارير البحثية والملخصات الفنية من حاالت دراسية مختارة.
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 21س .م).

()2-1:3

 203107رسم حر
Free-Hand Drawing
متطلب سابق  :ال يوجد
إدراك ونقل ما تراه العين والطالقة في التعبير عنه من خالل المحاكاة لألشكال المتعددة من زوايا مختلفة بالرسم الحر
باستخدام أقالم الرصاص والحبر واأللوان ،وإدراك نسب وملمس ومظهر األجسام وعالقتها بالظل والنور من خالل
المواد والخامات االنشائية المختلفة ،والتعبير عن ذلك كله بالرسم الحر.
()0-3:3

 203221علم الجمال والتذوق الفني
Aesthetics and Art Appreciation
متطلب سابق  :ال يوجد
موجز في تاريخ فلسفة الجمال عبر الحضارات القديمة وحتى النظريات الحديثة .ومع التطرق إلى الجماليات في الفنون
الجميلة بشكل عام بما فيها األدب والموسيقى ،والفنون البصرية .وإتاحة الفرص لمعرفة الحاجات والمتطلبات االنسانية
والجمالية عبر التاريخ .مع كيفية تذوق الفنون وابراز ما فيها من قيم جمالية وتشكيلية ،وعالقتها بالزمان والمكان اللذين
وجدت فيهما.
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توصيف مواد متطلبات كلية اختيارية ( 6س .م).

()0-3:3

 201432العمارة المحلية واإلقليمية
Local and Regional Architecture
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسة العمارة المحلية واإلقليمية المحيطة من حيث الخواص الشكلية والوظيفية واإلنشائية ،ومن حيث انسجامها مع
بيئتها الجغرافية واالجتماعية والفكرية مع التركيز على الجهود الرامية إلى تحقيق الهوية المحلية وخصوصيتها.
()1-2:3

 201465توثيق وحفاظ على التراث المعماري
Documentation & Conservation of Architectural Heritage
متطلب سابق  :ال يوجد
وسائل وتقنيات المسوحات والدراسات الميدانية الستخدامها في توثيق المباني والمواقع التراثية بما في ذلك عمليات
التقييم والتصنيف وإعداد التقارير الفنية والتحليل لحاالت مختارة ووضع االستراتيجيات الخاصة بالحفاظ عليها أو
ترميمها.
()2-1:3

 202208تصوير  /رسم
Painting
متطلب سابق  :ال يوجد
استخدام األلوان المائية والزيتية واألكريليك والتعرف على تأثيراتها الجمالية في تكوين الصورة مع تطبيقات عملية
مناسبة.
()2-1:3

 202255الكتيب الفني والورش
Technical Manual & Workshop
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالمواد والخامات المختلفة المستخدمة في التصميم الداخلي كالخشب والمعادن والتعرف على خصائصها
وإمكاناتها مع تطبيقات عملية واستعمال األدوات والمكائن المتعلقة بها.
()2-1:3

 203208التصميم والفنون الجرافيكية
Design and Graphic Art
متطلب سابق  :ال يوجد
التع ّرف على قواعد تصميم العالمات االرشادية والشارات واالعالنات سواء كانت ثابتة أو متحركة ودورها الهام كعنصر
مكمل لتصميم الفراغ الداخلي والمعماري  ،وذلك باستخدام وسائل الرسم والتصميم والمجسمات وتقنيات الطباعة على
اسطح الخامات المختلفة.
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توصيف مواد متطلبات كلية اختيارية ( 6س .م).

()0-3:3

 203422النظرية السيميائية في التصميم
Theory of Semiotics in Design
متطلب سابق  :ال يوجد
علم الدالالت والرموز في عملية اإلبداع عبر العصور الزمنية المختلفة وتطورها ،وما تحمله تلك الدالالت والرموز من
معا ٍن حسية ومعنوية في حياة االنسان للتحكم في ضبط معايير التذوق الفني والعمل علي تنسيق العالقات بين افراد
المجتمع الواحد من جهة وبين المجتمعات االخرى من جهة أخرى.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 90س .م).

()3-0:3

 201113مبادئ التصميم المعماري
Principles of Architectural Design
متطلب سابق 202103 :
استمرار وتكملة لمادة أساسيات التصميم مع التركيز على التصاميم ذات الثالثة أبعاد من كتل وفراغات معمارية وذلك
من خالل مشاريع وتمارين قصيرة تعمق الفهم لألساسيات وتدعم تطبيقها كما تتطرق المادة إلى مقدمة في تحليل الموقع
المعماري.
()1-0:1

 201152مشاغل
Workshops
متطلب سابق  :ال يوجد
التعرف على خصائص وطرق تشكيل المواد والخامات في مجال النجارة والحدادة وتشكيل المعادن لالستفادة منها في
التصميم وإنشاء المباني.
()2-1:3

 201171رسم معماري ثنائي االبعاد
Architectural Drawing 2-D
متطلب سابق  :ال يوجد
تطبيق أصول الرسم الهندسي المعماري باستخدام األدوات المعروفة ومن خالل سلسلة تمارين تعمل على تنمية قدرة
الطالب على تخيل عناصر الكتل المعمارية من نقاط وخطوط وأسطح وفراغات والعالقات فيما بينها ،وتعرفه بكيفية رسم
المساقط والمقاطع المعمارية للتعبير عنها.
()2-0:2

 201172رسم معماري ثالثي االبعاد
Architectural Drawing 3-D
متطلب سابق 201171 :
رسم الظل والظالل للكتل المعمارية بتشكيالتها المختلفة وأساليب رسم المنظور الهندسي الخارجي والداخلي من نوعي
النقطة الواحدة والنقطتين للتعبير عن التصميم ثالثي األبعاد كما تراه العين المجردة.
()1-0:1

 201173التصوير الضوئي للعمارة
Photography for Architects
متطلب سابق  :ال يوجد
مدخل إلى أساسيات التصوير الفوتوغرافي واستخدام الكاميرات والعدسات المختلفة وأسس التشكيل للصورة المعمارية
وأنواع األفالم.
()4-0:4

 201211تصميم معماري ()1
)Architectural Design (1
متطلب سابق 201172-201113 :
الدخول المباشر في المشكلة التصميمية المعمارية من خالل التعرف على الوظيفة وأهميتها في العمارة وارتباطها
بالنواحي البصرية والتشكيلية ،وما يرافقها من معا ٍن مرتبطة بتكوين الفراغ المعماري بأبسط أشكاله .وذلك من خالل
دراسة أمثلة مناسبة وتطبيقات عملية.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 90س .م).

()4-0:4

 201212تصميم معماري ()2
)Architectural Design (2
متطلب سابق 201211 :
ً
توسيع قدرات الطالب استمرارا لما تناوله في تصميم معماري ( ،)1مع التركيز على تكوين الفكرة الرئيسة للتصميم
بمراعاة الوظيفة والناحية الجمالية والظروف المكانية المحيطة وذلك من خالل مشاريع مناسبة.
()0-3:3

 201235عمارة حديثة ومعاصرة
Modern & Contemporary Architecture
متطلب سابق 201134 :
عرض وفهم لنظريات ومدارس العمارة الحديثة والمعاصرة منذ الثورة الصناعية في أوروبا وحتى يومنا هذا مع شمول
العوامل المؤثرة االجتماعية والتكنولوجية والبيئية المختلفة.
()1-2:3

 201251إنشاء المباني ()1
)Building Construction (1
متطلب سابق 201171 :
التعرف على طرق اإلنشاء المختلفة (جدران حاملة ،النظام الهيكلي ،النظام المشترك ،األنظمة الجديدة) مع التركيز على
خصائص وإمكانات المواد المستخدمة وتسلسل أعمال البناء (الحفريات ،األساسات ،األرضيات ،الجدران ،األسقف،
الفتحات ،األدراج واألسوار ،العزل المائي والحراري ،فواصل التمدد).
()1-2:3

 201254إنشاء المباني ()2
)Building Construction (2
متطلب سابق 201251 :
التفاصيل المعمارية واإلنشائية ألعمال البناء ولتشطيباتها وسبل إنهائها (تبليط ،قصارة ،دهان ،أعمال معدنية ومنجور)
مع شمول األسقف المعلقة واإلضاءة وفتحات التكييف والمداخن وتجهيزات المرافق الصحية واألثاث الثابت المبني.
()2-0:2

 201273التصميم المعماري بالحاسوب ()1
)Computer Aided Architectural Design (1
متطلب سابق 201171 :
الرسم المعماري ثنائي وثالثي األبعاد باستخدام برمجيات الحاسوب (أوتوكاد) ) (AutoCADوذلك من خالل تمارين
مختارة وتصاميم معمارية بسيطة.
()2-0:2

 201274التصميم المعماري بالحاسوب ()2
)Computer Aided Architectural Design (2
متطلب سابق 201273 :
استمرارية التعرف على طرق الرسم المعماري باستخدام برمجيات الحاسوب وذلك من خالل تمارين متقدمة للتعبير عن
التصاميم المعمارية ثنائية و ثالثية األبعاد وللمساعدة السريعة على تطويرها أو تعديلها ،بإستخ دام برنام ج Revit
.Architecture
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 90س .م).

()4-0:4

 201313تصميم معماري ()3
)Architectural Design (3
متطلب سابق 201212 :
التعامل مع مشاريع التصميم المعماري بتركيبها اإلنشائي وإيجاد حلول ضمن محددات اقتصادية وتكنولوجية .مع
استمرارية االهتمام بالنواحي البصرية والوظيفية ،وذلك من خالل تصاميم معمارية لمشاريع متعددة االستخدام ،قابلة
للتنفيذ على أرض الواقع ،آخذاً بنظر االعتبار األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئة المناخية والعمرانية.
()4-0:4

 201314تصميم معماري ()4
)Architectural Design (4
متطلب سابق 201313 :
استمرارية لمادة تصميم معماري ( ) 3حيث يتم إعداد تصاميم معمارية ألبنية ذات طبيعة ووظيفة متخصصة (تعليمية أو
تجارية أو ترفيهية أو صحية أو ما شابه) من خالل زيادة المقياس والتعقيد الوظيفي ،مع االهتمام بالجوانب التقنية
والنظم اإلنشائية ووسائل التحكم في البيئة الداخلية.
()2-0:2

 201315رسومات تنفيذية معمارية
Architectural Working Drawings
متطلب سابق 201357 :
إعداد التصميمات والرسومات التنفيذية والتفاصيل المتكاملة لمشاريع معمارية مختارة وذلك بتطبيق المعلومات المكتسبة
من دراسة مواد إنشاء المباني واألنظمة الهندسية المساندة.
()2-0:2

 201316تصميم معماري بالحاسوب ()3
)Computer Aided Architectural Design (3
متطلب سابق 201212-201273 :
تصميم الكتل والفراغات ثالثية األبعاد باستخدام برمجيات الحاسوب (برنامج  3D Maxأو ما يقابله) النتاج تصاميم
معمارية والتعبير عنها كما يراها المشاهد من زوايا ونقاط مختلفة بكل تفاصيلها وعناصرها ومحيطها البيئي.
()0-3:3

 201334بيئة وسلوك
Environment and Behavior
متطلب سابق 201212 :
علم السلوك اإلنساني والنفس البيئي مع التركيز على عمليات اإلدراك وفهم المعنى واإلحساس بالجماليات ،وكذلك
السلوك الحركي المرتكز على فكرتي الخصوصية والمناطقية بهدف تحقيق غايات ورضى الفئات المستخدمة وإحداث
التغيير اإليجابي نفسيا ً واجتماعيا ً لدى األفراد والمجموعات.
()1-1:2

 201357إنشاء المباني ()3
)Building Construction (3
متطلب سابق 201254 :
نظم اإلنشاء المتقدمة في العمارة كالقشريات واألسطح الدورانية والمنحنية والجمالونات واألطر الفراغية وتطبيقاتها على
أنواع المباني المستجدة ،وكذلك نظم تجميع وبناء الحوائط الستائرية بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 90س .م).

()0-2:2

 201361االسكان
Housing
متطلب سابق 201212 :
تقديم شامل لنظريات التصميم والتخطيط للمشاريع اإلسكانية العالمية بأنواعها وحجومها المختلفة مع التركيز على
العوامل المؤثرة والجوانب السلوكية والثقافية المتعلقة وكذلك استراتيجيات وبرمجة تلك المشاريع.
 201381التدريب العملي للتخصص
Professional Internship
متطلب سابق  :اجتياز تسعون ( )90ساعة معتمدة
التدريب في مكتب معتمد أو شركة متخصصة لمدة ثالثة شهور متواصلة بالتنسيق مع القسم.

()6-0:6

()4-0:4

 201415تصميم معماري ()5
)Architectural Design (5
متطلب سابق 201314 :
التعامل مع المشكلة المعمارية بمفهوم أكثر شموالً لربطه بمقومات البيئة الحضرية مع االستمرار باالهتمام بالنواحي
البصرية والوظيفية واالجتماعية وكذلك الفلسفية استناداً للتوجهات والحركات المعمارية العالمية المعاصرة.
()4-0:4

 201416تصميم معماري ()6
)Architectural Design (6
متطلب سابق 201461 -201415 :
يتم ربط التصاميم المعمارية بمجاالت الفكر والفلسفة المعمارية ودور ذلك في تكوين الشخصية التصميمية لدى الطالب،
من خالل اعداد تصاميم معمارية ذات أبعاد ثقافية واجتماعية تراثية ومعاصرة ،مع قراءات فكرية
()0-3:3

 201421تشريعات المباني والممارسة المهنية
Building Legislation and Professional Practice
متطلب سابق 201313 :
تشريعات تصميم المباني وإجازة تشييدها وأنظمة وقوانين ممارسة المهنة المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية بما
في ذلك عالقة المصمم بأرباب العمل والمقاولين وإعداد الجدوى االقتصادية لمشاريع البناء المختلفة .إعداد عقود
مشاريع العمارة وكتابة مواصفات األعمال المتضمنة وحساب كمياتها وكلفتها مع مراعاة الجوانب القانونية واإلدارية.
()0-3:3

 201424إدارة مشاريع
Construction Project Management
متطلب سابق 201315 :
مقدمة عامة عن اقتصاديات البناء ،أصول ومبادئ برمجة العمل المكتبي والميداني للمشاريع المعمارية المختلفة،
منهجية التخطيط الخطي التقليدي ،التحليل الشبكي بأنواعه المختلفة ،المسار الحرج في مراقبة ومتابعة األعمال في
المشاريع وتحديد النقاط الحرجة ونقاط التحكم بها ،ادخال التعديالت وتحديث الشبكة التخطيطية بمبادلة العمليات المكونة
للنظام ،وحساب الوقت والكلفة وتسوية الموارد المالية وإدارة األفراد وأنظمة العمل.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 90س .م).

()0-3:3

 201431التحليل والنقد في العمارة
Analysis & Criticism in Architecture
متطلب سابق 201334 - 201235:
التعرف على مفهوم النقد والتحليل العلمي والفلسفي لألعمال المعمارية البارزة ،وكذلك مبادئ وأساليب المدارس النقدية
المختلفة ومعاييرها المختلفة الموضوعي وتطيبقها على أمثلة عالمية كان لها األثر في إحداث التحوالت في الفكر
والتصميم المعماري.
()1-2:3

 201461هندسة وتنسيق المواقع
Landscape Planning & Design
متطلب سابق 201347-201212 :
دراسة المؤثرات الطبيعية على بيئة المواقع المعمارية وتصميمها منذ الحضارات القديمة مع التركيز على أنواع النباتات
المناسبة وأساليب ريها لتقريب المشهد الحدائقي بمفرداته وأسس تشكيله وارتباطه بالمباني والفراغات العمرانية وذلك
من خالل تطبيقات مختارة من الواقع.
وفلسفية في العمارة وعالقتها بالفراغات المكونة لبنية ونمط المدينة مع أساليب تحليل مقومات للمكان.
()0-2:2

 201533بحث مشروع التخرج للعمارة
Graduation Project Research for Architecture
متطلب سابق 201416-202113 :
التحضير لمشروع معماري مختار مع تحديد األهداف واالحتياجات والمنهجيات والمضامين ودراسة الحاالت المقارنة ،مع
طرح مبادئ واستراتيجيات وبدائل تصميمية للوصول إلى مفهوم أولي للتصميم المقترح للمشروع في تقرير مفصل
يتضمن عرضا ً تحليليا ً للمعلومات والنتائج التي سوف يتم توظيفها في المشروع واألفكار التصميمية لمشروع التخرج.
()0-2:2

 201548التصميم البيئي
Environmental Design for Architecture
متطلب سابق 201445-201243 :
مصادر الطاقة المتجددة (الشمس ،الرياح ،الغاز) وعملية التنمية المستدامة ،سبل االستفادة من المعالجات الطبيعية
للعوامل المناخية في المباني ،عالقة العمارة بالنظم اإليكولوجية والبيئة المبنية ،نظم التحكم البيئي االصطناعية.
()4-0:4

 201562تخطيط وتصميم عمراني
Urban Planning & Design
متطلب سابق 201416 :
دراسة الكتل والفراغات المعمارية المكونة لبنية ونمط المدينة (  (Morphology and Typologyودراسة مفاهيم
التطوير العمراني (  )Urban developmentواالمالء العمراني ( )Urban Renewalفي مواقع قائمة وتحليل
البيئة العمرانية واعداد تصاميم مناسبة لحاالت مختارة تتناول تشكيل الفضاء الحضري المفتوح والكتل المعمارية التي
تساهم في ذلك.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 90س .م).

()6-0:6

 201593مشروع التخرج للعمارة
Graduation Project for Architecture
متطلب سابق 201381-201533 :
وضع األفكار والبديل المناسب ثم التطوير واإلعداد المتكامل وكذلك اإلخراج المناسب المبتكر للتصميم المعماري لمشروع
التخرج المختار إلبرازه وتقديمه على النحو األفضل.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية ( 3س .م).

()2-1:3

 201272االظهار المعماري
Architectural Rendering
متطلب سابق 201273-201172 :
وسائل اإلظهار وطرق اإلخراج المختلفة للرسومات والمخططات المعمارية باستخدام الحبر واأللوان والقلم الرصاص
وكذلك التدرب على عمل المجسمات والنماذج بهدف إبراز التصميم وإضفاء طابع الواقعية عليه .تطبيقات االظهار
المعماري الرقمي واخراج الصور باستخدام برنامج الفوتوشوب الخراج اللوحات والمخططات المعمارية.
()1:2:3

 201513العمارة الداخلية
Interior Architecture
متطلب سابق 201212 :
عرض سريع لطرز التصميم الداخلي عبر التاريخ مع التركيز على المبادئ والعناصر األساسية الشاملة للتعامل مع الفراغ
وتأثيثه وجمالياته وإضاءته وألوانه بما يتناسب مع خصوصيته والغاية منه.
 201532المواضيع الخاصة في العمارة
Special Topics in Architecture
متطلب سابق 201212 :
دراسة مواضيع ذات أهمية خاصة وصلة مباشرة بالعمارة يختارها القسم حسب المستجدات والحاجة.

()0-3:3

()2-1:3

 201563نظم معلومات جغرافية  /عمارة
Geographic Information Systems / Architecture
متطلب سابق 201347-201273 :
مبادئ وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في التصميم المعماري وتصميم المواقع والتخطيط والحفاظ على
التراث المبني.
()0-3:3

 201565تخطيط عمراني
Urban Planning
متطلب سابق 201313 :
تاريخ ومبادئ التخطيط العمراني ،تطور المدينة ومكوناتها كوحدة عضوية مترابطة ومتكاملة الوظائف ،عالقة العملية
التخطيطية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والقوى البشرية ،مشاكل النمو العمراني ،دراسات تحليلية وتطبيقية للبيئة
العمرانية وخدمات البنية التحتية واستعماالت األراضي ،وتنظيم شبكات الطرق والحركة والمواصالت ،ووضع تصورات
مستقبلية لنمو المدن ومراكزها الحضرية.
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توصيف مواد متطلبات قسم مساندة اجبارية ( 18س .م).

()0-3:3

 103101تفاضل وتكامل ()1
)Calculus (1
متطلب سابق  :ال يوجد
االقترانات بمتغير واحد .النهاية واالتصال .االشتقاق وتطبيقاته .نظرية القيمة المتوسطة وتطبيقاتها .التكامل المحدود
والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل .االقترانات األسية ومشتقاتها وتكاملها .االقترانات اللوغرتمية ومشتقاتها.
()0-3:3

 104101فيزياء عامة ()1
)General Physics (1
متطلب سابق  :ال يوجد
المتجهات .علم الحركة المجردة (كينماتيكا) لألجسام النقطية .ديناميكا األجسام النقطية (قوانين نيوتن) .علم السكون،
العزم .الحركة الدائرية .الشغل والطاقة والقدرة .الزخم الخطي .خصائص مرونة المادة .الحركة اإلهتزازية؛ الحركة
التوافقية البسيطة.
()0-2:2

 201243اضاءة وصوتيات للعمارة
Lighting and Acoustics for Architectural
104101-103101
متطلب سابق :
حسابات ومستويات اإلضاءتين الطبيعية واالصطناعية ،مستويات اإلضاءة المطلوبة في مختلف الفراغات المعمارية
وأنواع مصادر الضوء ،اسس انتشار الصوت في الفراغات الداخليه ،الرنين ،زمن التردد ،عالقة الشكل بانتشار الصوت،
العزل الصوتي ،ومستويات الضجيح والمعالجات الصوتية المختلفة المتعلقة بتشكيل الحوائط واألسقف الداخلية وبمواد
األكساء العاكسة للصوت.

()0-3:3

 201345اإلنشاءات ()1
)Structures (1
متطلب سابق 104101-103101 :
االستاتيكا :الكميات والمتجهات ،متجهات القوى ،العمليات الرياضية على المتجهات ،جمع القوى متحدة المستوى ،
التمثيل االحداثي للمتجهات ،محصلة القوى متحدة المستوى ،إتزان االجسام وشروط االتزان تمثيل الشكل الحر لألجسام
المتزنة ،الزنبركات ،نظام القوى بثالثة ابعاد ،عزوم القوى ،إتزان االجسام الصلبة ،أنواع الركائز والقوى وردود األفعال
،التحليل االنشائي  ،تحليل الجمالونات البسيط بطريقة المفصل وبطريقة المقطع  .مقاومة المواد :االجهادات والتشوهات
الرأسية ،اجهادات القص  ،القوى الكامنه ،منحنيات قوى العزوم ،منحنيات قوى القص  ،منحنيات االجهادات الرأسية
،مركز ثقل وإتزان االجسام ،عزم القصور الذاتي ،اإلجهادات المركبة.
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توصيف مواد متطلبات قسم مساندة اجبارية ( 18س .م).

()0-3:3

 201346اإلنشاءات ()2
)Structures (2
متطلب سابق 201345 :
تصميم الخرسانة المسلحة :مكونات الخرسانة ،تحليل وتصميم الجسور الخرسانية ذات المقاطع المربعة والمستطيلة،
تحليل وتصميم الجسور الخرسانية ذات المقطع  .Tتحليل وتصميم العقدات الصلبة الناقلة لألحمال باتجاه واحد ،تحليل
وتصميم الجسور الخرسانية لقوى القص ،تحليل وتصميم االعمدة الخرسانية القصيرة .المنشآت الفوالذية :تحليل
وتصميم العناصر الفوالذية لتحمل قوى الشد ،تحليل وتصميم العناصر الفوالذية لتحمل قوى الضغط.

()1-1:2

 201347المساحة
Surveying
متطلب سابق 201171-103101 :
قياس المسافات ،أخطاء القياس ،التسوية التفاضلية والجانبية ،إستخدام البوصلة ،قياس االرتفاع ،قياس الزوايا الدقيق،
طريقة التحديد المباشر لألبعاد ،التثليث ،قياس الخط القاعدي ،اللوحة المستوية ،زاوية اإلتساع وخط العرض ،الزاوية
السمتية ،الخرائط الطبوغرافية ،مساحة اإلنشاءات.

()0-2:2

 201445انظمة ميكانيكية وصحية للعمارة
Mechanical and Sanitary Systems for Architectural
متطلب سابق 201243 :
مبادئ تصميم األنظمة الميكانيكية والصحية وتكنولوجيا البيئة وتأثير العوامل البيئية والمناخية المختلفة على األبنية،
نظم الخدمات التقنية كالتدفئة والتهوية والتكييف والتمديدات الصحية وتحليلها وتصميمها.
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

هندسة العمارة
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )4020) – )4010) :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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