جامعـة عمـان األهلـية
كلـية العمارة والتصميم
قسم الهندسة المعمارية
وصف مواد
أوالً :متطلبات الجامعة ( 72ساعة معتمدة)
ثانياً :متطلبات الكلية ( 72ساعة معتمدة)
أ .متطلبات الكلية اإلجبارية ( 81ساعة معتمدة)

 8078208الرسم الحر والتصوير(]6-7[ٍ }3{ )8
أسس ومبادئ التكوين التقني؛ تطبيقات عملية :أعمال فنية منجزة داخل المرسم و خارجه أو بواسطة التعبير عن األفكار
والخياالت المبتكرة؛ كيفية استخدام التقنيات الجافة :أقالم الرصاص والفحم ،األقالم الملونة ،الباستيل الطباشيري؛ كيفية
استخدام التقنيات الرطبة :األلوان المابية ،وألوان األكريليك.
المتطلب السابق :ال يوجد
 1021702الرسم الحر والتصوير}]6 – 2 ] {3
دراسة الجسم البشري،الطبيعة الصامتة،المنظر الطبيعي ،والتصوير القصصي؛ التطور في المفهوم والحسس والتقنيسة
لهذه المواضيع في تاريخ الفن؛ مسدخل تجريبسي فسي الخامسات والتقنيسات لمسواد م سل :اقسالم الرصساص،األقالم الملونسة،
واأللوان المابية واألكريليك،بشكل يكون التطبيق فيه قريبا من عمل الفنانين الكبار-القدماء والمعاصرين.
المتطلب السابق1021701 :الرسم الحر والتصوير ()1

 8073208التصوير الضوئي والرقمي {]6-7[ٍ }3
تطور التصوير الضوبي :اختراع الكاميرا  ،تطور صناعة الكاميرا عبر العصور؛ تكنولوجيا الكاميرا وجمالياتها :تقنيات
عمل الصورة وتطبيقاتها في الغرفة المظلمة وخارجها ،المفاهيم البصرية في التصوير والتصميم.
المتطلب السابق 3013301 :مبادئ التصميم ()1
 8038808مبادئ التصميم (]6-7[ }3{ )8
دراسة مبادئ التكوين واإلنشاء الفني :عناصر التصسميم ،مبسادئ التصسميم ،نظريسة اللسون ،التكوينسات المسستوية والتكوينسات
التجريدية المجسمة ،التكوينات الفنية التجريدية.
المتطلب السابق :ال يوجد
 8038807مبادئ التصميم (]6-7[ }3{ )7
مهارات التحليل والتركيب والتصسميم :االنتقسال مسن التصساميم التجريديسة لست التصسميم ل نسسان بعسد دراسسة مقساييس الجسسم
البشسسري وكيفيسسة عملسسه ،المقيسساس اإلنسسساني فسسي التصسسميم ،العالقسسة بسسين اإلنسسسان والبيبسسة؛ مفهسسوم لالفضسساءل وكيفيسسة تصسسميمه
و دراكه من خالل العالقسة بسين الكتلسة والفضساء|؛ تطبيقسات :تمسارين متنوعسة تجمسع مسا بسين أساسسيات التصسميم المعمساري،
الداخلي ،والجرافيكي.
المتطلب السابق 8038808 :مبادئ التصميم ()8
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 8038708وسائل اتصال ( – )8الرسم المعماري {]6-7[ }3
تعلم الرسم المعماري بؤنواعه المختلفة؛ التع ّرف علت المصطلحات والرموز المستخدمة في الرسومات المعمارية؛ التدرب
علت رسم اإلسقاطات المختلفة :المخططات والواجهات والمقاطع والرسومات ال ية األبعاد.
المتطلب السابق :ال يوجد
 8038208تاريخ الفن والعمارة (]3-7[ }3{ )8
مقدمة حول تاريخ العمارة العسالمي؛ نشسؤة الفسن والعمسارة وتطورهمسا فسي العسالم القسديم :ابتسداء بالعصسور الحجريسة ،مسرورا
بالحضسسارات القديمسسة فسسي وادي الرافسسدين ،وادي النيسسل ،بعسسا حضسسارات الشسسرق األقصسست القسسديم ،والعصسسور الكالسسسيكية
اإلغريقية والرومانية؛ أهم اإلنجازات الفنية والمعمارية في كل حضارة أو عصر :العالقة فيما بينها ،أبرز األم لة مسن كسل
منها.
المتطلب السابق :ال يوجد
ب .متطلبات الكلية اإلختيارية ( 6ساعات معتمدة)
 8077302الثقافة الجمالية {]3-7[ }3
الت قيف الفني والجمالي؛ دور الفن والجمال وأهميتهما في حياة الفسرد والمجتمسع :عناصسر العمسل الفنسي ،التفكيسر اإلبسداعي،
األنماط الجمالية ،والمفاهيم الفنية؛ سمات الفنون المختلفة ووظابفها في عبر التاريخ.
المتطلب السابق :ال يوجد
 8023302نظريات اإلعالم {]3-7[ }3
مسسدخل فسسي النظريسسات اإلعالميسسة؛ النظريسسات والمسسدارس المختلفسسة األساسسسية والهامسسة لدراسسسة وسسسابل اإلعسسالم الجمسساهيري:
تؤ يرها علت المستهلك ،الدور الذي تلعبه الصحيفة والمجلة والراديو والتلفزيون في مجتمعنا المعاصر.
المتطلب السابق :ال يوجد
 8033702التصميم بواسطة الحاسوب (]6-3[ }3{ )8
منهجية التصميم :كيفية التعامل بشكل متوازن بين الفكر المعماري واستخدام تقنيات الحاسوب؛ تطبيقات :بالرسم من خالل
بعا المداخالت التصميمية البسيطة التي تركز علت بعا أساسيات برمجيات الرسم.
المتطلب السابق 8038708 :وسائل اتصال ()8
 8032207مهارات اإلتصال وأخالقيات المهنة {]3-7[ }3
مهارات االتصال :االتصال من خالل الرسسم أو الكتابسة أو المهسارات الشسفوية ،النمساذ والمجسسمات المعماريسة؛ سسلوكيات
المهنة وأخالقياتها :االلتزام بالجداول الزمنية ومتطلبات المشساريع المعماريسة؛ تطبيقسات :مسن خسالل نمساذ منتقساة وتمسارين
خاصة.
المتطلب السابق 228808 :اللغة اإلنجليزية ()8

ثالثاً :متطلبات التخصص ( 806ساعة معتمدة)
أ .متطلبات التخصص اإلجبارية ( 23ساعة معتمدة)
 8037803التصميم المعماري (]6-7[ }3{ )8
بداية التحول من المبادئ األساسية للتصميم لت التصميم المعماري :تصميم المنشآت المعماريسة الواقعيسة البسسيطة محسدودة
الوظابف والفضاءات ،تنوع الفضاءات من حيث المساحة واالستخدامات ،تعدد الطوابق أو المستويات؛ أهمية العالقسة بسين
الشكل والوظيفة :معالجة العالقة ما بين الخار والداخل ،منهجية التصميم خالل مراحل التصميم المختلفة.
المتطلب السابق 8038807 :مبادئ التصميم ()7
 8037802التصميم المعماري (]6-7[ }3{ )7
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االهتمام بالنواحي البصرية والوظيفية في التصميم ومراعاة األبعاد :االقتصادية ،االجتماعية ،البيبية ،واإلنشابية وعالقتها
بالفضاءات الداخلية والخارجية.
المتطلب السابق 8037803 :التصميم المعماري ()8
 8037707وسائل اتصال ( – )7الظل والمنظور {]6-7[ }7
طرق رسم أنواع المناظير :المنظور ذي نقطة تالشي واحدة ،المنظور ذو نقطتي التالشي الداخلي منه والخارجي؛ رسم
الظالل بؤنواعها؛ دراسة عملية تطبيقية :وذلك خالل تمارين عملية متنوعة.
المتطلب السابق 8038708 :وسائل اتصال ( – )8الرسم المعماري
 8037703وسائل اتصال ( – )3اإلظهار المعماري {]6-7[ }7
المهارات والتقنيات المتنوعة المستخدمة إلخرا و ظهار الرسومات المعمارية والنماذ المجسمة باعتماد مجموعة
متنوعة من أهم الوسابط التعبيرية المتداولة :أقالم الرصاص ،أقالم التحبير ،األقالم الخشبية الملونة ،األصباغ المابية،
الرشّ  ...،غيرها؛ أساليب التجسيم المتنوعة :تم يل المالمس المتنوعة ،أساليب تجسيم األشكال ،التظليل ...،وغيرها؛
دراسة عملية تطبيقية من خالل تمارين عملية متنوعة.
متطلب سابق 8037707 :وسائل اتصال ( – )7الظل والمنظور
 8037308إنشاء المباني (]7-7[ }7{ )8
مقدمة في المعلومات المتعلقة باإلنشاء وأنظمته؛ مواد البناء اإلنشابية واإلنهابية :طبيعة كل منها ،خصابصها ،مصادرها؛
العالقة ما بين المنظومات اإلنشابية في المبنت والمنظومات األخرى المكونة للمبنت.
المتطلب السابق 8038807 :مبادئ التصميم ()7
 8037307إنشاء المباني (]7-7[ }7{ )7
أهم التفاصيل االنشابية في المبنت :الجدران ،األعمدة ،األرضيات ،السطح ،األبواب والشبابيك ،الساللم ،عوازل الرطوبة،
...الخ؛ دراسة تطبيقية :تصميم هذه التفاصيل ورسمها بصيغة رسومات تنفيذية بمقاييس كبيرة.
المتطلب السابق 8037308 :إنشاء المباني ()8
 8037702تطبيقات الحاسوب في العمارة (]2-7[ }7{ )8
استخدامات الحاسوب في عداد رسومات معمارية بسيطة ذات بعدين و ال ة أبعاد :ابتداء من العناصر المعمارية األولية،
مرورا بالرسومات التنفيذية التفصيلية ،وكذلك األ اث والملحقات باستخدام (.)AutoCAD
المتطلب السابق 8037803 :التصميم المعماري ()8
 8037203العمارة والبيئة {]7-7[ }7
عرا تحليلي علمي للعالقة األساسية والتبادلية بين العمارة وعناصر البيبة المحيطة :أهم األساسيات البيبية الواجب
مراعاتها في الفكر المعماري قبل التصميم المعماري وأ ناءه وبعده؛ األنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بحماية البيبة
ومواردها؛ تؤ ير العوامل الطبيعية (اإلضاءة ،التهوية الطبيعية ،حركة الرياح ،أشعة الشمس) علت األبنية.
المتطلب السابق 8037803 :التصميم المعماري ()8
 8037207تاريخ الفن والعمارة (]3-7[ }3{ )7
عرا تحليلي لتطسور الفسن والعمسارة فسي العصسر المسسيحي المبكسر والعصسور الوسسطت :العصسر البيزنطسي ،الرومانسسك،
والعصر القوطي ،عصر النهضة ،عصور التكلفية والباروك والروكوكسو؛ عصسر العقالنيسة؛ بعسا حركسات القسرن التاسسع
عشر حتت أواسطه؛ أهم اإلنجازات المعمارية في كل حضارة أو عصر :بحسث العالقسة مسا بينهسا ،والتطسرق ألبسرز األم لسة
من كل منها.
المتطلب السابق 8038208 :تاريخ الفن والعمارة ()8
 8037203تاريخ الفن والعمارة (]3-7[ }3{ )3
نشوء العمارة وتطورها في ظل الحكسم اإلسسالمي عبسر القسرون حتست القسرن العشسرين :الظسروف التسي نشسؤت فيهسا العمسارة
اإلسالمية ،أهم التطورات في عصر صسدر اإلسسالم والخلفساء الراشسدين؛ أهسم اإلنجسازات المعماريسة فسي :العصسر األمسوي،
العباسسسي ،اإلسسسسالمي فسسي األنسسسدلس ،الفسساطمي ،األيسسسوبي ،المملسسسوكي ،التيمسسوري ،الصسسسفوي ،المغسسولي ،وأخيسسسرا الع مسسساني؛
اإلنجازات المعمارية في كل عصر :العالقة ما بينها ،التطرق ألبرز األم لة من كل منها.
المتطلب السابق 8037207 :تاريخ الفن والعمارة ()7
 8037201منهجية البحث للعمارة {]7-7[ }7
مدخل للتع ّرف علت مفهوم البحث عمومسا؛ طبيعسة البحسوث ذات األغسراا المعماريسة :البحسوث الموجهسة إلعسداد دراسسات
تمهيديسسة للمشسساريع التصسسميمية ،البحسسوث الموجهسسة إلعسسداد التقسسارير أو السسسمينارات؛ أنسسواع البحسسوث وطسسرق جرابهسسا :جمسسع
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المعلومات وتحليلها وتفسير النتابج واسستخالص اإلسستنتاجات ،التقيسيم و عسداد التوصسيات؛ أسساليب عسرا وتقسديم البحسوث
ونتابجها باستخدام وسابط التعبير المتنوعة :التصويرية ،الكتابية ،الكالمية الشفوية ،وغيرها.
المتطلب السابق 228808 :اللغة اإلٌنجليزية ()8
 8033802التصميم المعماري (]1-7[ }2{ )3
تصميم األبنية ذات الفضاءات المتكررة بالدرجة األولت وعلت أك ر من طابق وضمن أنماط بنابية محسددة؛ تحقيسق التوافسق
بسسين المنظومسسات المتنوعسسة المكونسسة للمبنسست :منظومسسات األشسسكال ،الوظسسابف ،الحركسسة ،التركيسسب اإلنشسسابي ،الموقسسع والبيبسسة
الخارجية ،وما لت ذلك.
المتطلب السابق 8037802 :التصميم المعماري ()7
 8033806التصميم المعماري (]1-7[ }2{ )2
تصسسميم المبسساني ذات الفعاليسسات المتنوعسسة والطوابسسق المتعسسددة علسست شسسكل كتسسل متنوعسسة االرتفاعسسات بعضسسها ذات طوابسسق
متكررة؛ تطبيقات عملية :يفترا أن يبرز في المشاريع المنتجسة هنسا بوضسوح كبسر الحجسم وتعقسد المتطلبسات وخصوصسية
السياق.
المتطلب السابق 8033802 :التصميم المعماري ()3
 8033706تطبيقات الحاسوب في العمارة (]2-7[ }7{ )7
تطبيقسسات عمليسسة متقدمسسة فسسي بسسرامج منتقسساة فسسي الرسسسم واإلظهسسار بالحاسسسوب )3DMAX( :و( )ArchiCADألغسسراا
التم يل واإلظهار المعماريين؛ تطبيقات عملية في توظيف الحركة والرسومات المتحركة في العمارة.
المتطلب السابق 8037702 :تطبيقات الحاسوب في العمارة ()8
 8033202العمارة الحديثة والمعاصرة {]7-7[ }7
تطسسور العمسسارة منسسذ أواسسسط القسسرن التاسسسع عشسسر :بسسوادر العمسسارة الحدي سسة؛ التوجهسسات المتعسسددة للعمسسارة الحدي سسة فسسي القسسرن
العشرين :قبيل الحرب العالمية األولت ،ما بين الحربين العالميتين ،ما بعد الحرب العالمية ال انيسة؛ توجهسات عمسارة مسا بعسد
الحدا ة حتت وقتنا الحاضر :أهم اإلنجازات المعمارية ،أبرز األم لسة مسن كسل منهسا ،بحسث العالقسة مسا بسين العمسارة والفنسون
األخرى المصاحبة أو المكملة لها.
المتطلب السابق 8037207 :تاريخ الفن والعمارة ()7
 8033202نظرية العمارة والتصميم {]7-7[ }7
األسسسس النظريسسة للعمسسارة وتصسسنيفها؛ الجانسسب النظسسري والفكسسري للعمسسارة بوصسسفها تركيبسسة مسسن الفسسن والعلسسم معسسا؛ مفسساهيم
لالنظريةل ،لالعمارةل ،لالفنل ،لالتصميمل؛ الجانب النظري في التصميم المعمساري وعالقتسه بتساريخ العمسارة ونقسده؛ بحسث
عالقة التصميم المعماري بالفلسفة واإلنسانيات؛ أبرز طرق التصميم ومناهجه :مراحسل عمليسة التصسميم ،كيفيسة جسراء كسل
منها وتم يلها وتقديمها.
المتطلب السابق 8037802 :التصميم المعماري ()7
 8032802التصميم المعماري (]1-7[ }2{ )2
المرافق العامة أو الخاصة أو ذات الطابع االست ماري متعددة الوظابف واالحتياجات ضمن تصسميم منظسومي systemic
 designذي شبكة تخطيطية جمالية :تحقيق التوافق بين مختلف منظومات المبنت؛ التدر الهرمي في تصسميم المشسروع:
أوال التخطيط اإلجمالي  ،انيا الدخول التدريجي في تفاصيل أقسام المشروع.
المتطلب السابق 8033806 :التصميم المعماري ()2
 8032801التصميم المعماري (]1-7[ }2{ )6
المنشسسآت الكبسسرى ذات التصسسميم المنظسسومي :التخطسسيط اإلجمسسالي بصسسيغة عمسسل جمسساعي ،التصسسميم التفصسسيلي ألهسسم مرافسسق
المشروع بصيغة عمل فردي؛ تطبيقات :حيث يقدم كل طالب تفسيره الخاص للمشروع من خالل تصميمه.
المتطلب السابق 8032802 :التصميم المعماري ()2
 8032303إنشاء المباني (]6-7[ }3{ )3
نتا رسومات نشسابية تنفيذيسة متكاملسة لمبسان كاملسة :نظسام كتابسة األبعساد والقياسسات والمناسسيب ،تحديسد مواصسفات المسواد
والتؤسيسات المتنوعة ،وعمل جداول األبواب والشبابيك ،واالنهاءات ...،وغير ذلك بمقاييس متنوعة.
المتطلب السابق 8037307 :إنشاء المباني ()7
 8032302إضاءة وصوتيات {]7-7[ }7
اإلضاءة :ماهية الضوء وخصابصه الفيزيابية ووحدات قياسها ،الخصسابص النفسسية للضسوء ،أنسواع اإلضساءة ومصسادرها،
وكيفية تصميم اإلضاءة فسي األبنيسة مسن حيسث الشسكل والتوزيسع والشسدة والنوعيسة  ،عسن التمديسدات الكهربابيسة؛ الصسوتيات:
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ماهية الصوت وطبيعة األصوات ،الخصابص الفيزيابية للصوت ووحدات قياسها ،الخصابص النفسية للصوت وأ رها فسي
اإلنسان ،أنواع المعضالت الصوتية في العمارة وكيفية معالجتها سواء أكان ذلك من خالل تكوين الفضاء أو مسواد اإلنشساء
واإلنهاء المستخدمة ،جراء الحسابات الالزمة لتحقيق فضاءات بالخواص الصوتية المطلوبة.
المتطلب السابق 36833 :فيزياء للهندسة 8033802 ،التصميم المعماري ()3
 8032206دراسات سلوكية {]7-7[ }7
سلوكيات اإلنسان والكابنات الحية المختلفة في المحيط المعيشي :العالقة الحيوية التفاعلية بين هذه السسلوكيات والفضساءات
المعيشية؛ دراسة تحليلية حسول كيفيسة تعامسل المصسممين المعمساريين علست مسدى التساريخ مسع سسلوكيات اإلنسسان والكابنسات
الحية.
المتطلب السابق 8033202 :نظرية العمارة والتصميم
 8032608التخطيط العمراني {]3-7[ }3
مفهوم التخطيط وأنواعسه ومسستوياته :أهسم العوامسل المحسددة لسه ،الجهسات المشساركة فيسه ،العناصسر المختلفسة المكونسة للبيبسة
العمرانية؛ وأبسرز نظريسات التخطسيط العمرانسي؛ عمليسة التخطسيط العمرانسي وتصسميم المواقسع الحضسرية فيهسا :كيفيسة عسداد
المخططات التنظيمية لها ،القوانين والتشريعات العملية ذات العالقة.
المتطلب السابق 8032802 :التصميم المعماري ()2
 8032603تنسيق المواقع {]2-7[ }7
مقدمة تاريخية موجزة لهندسة المواقع وتصميمها؛ أهم األسس والمبادئ لتصميم المواقع المختلفة وتنسيقها علست المقياسسين
الحضري والمعماري المحلي خار األبنية وداخلها؛ العناصر الطريسة والصسلبة المسستخدمة فسي التصسميم؛ األ ساث المسدينت
والحدابقي ومكمالته؛ تطبيقات :يطبق الطالب تلك المعلومات في تمارين ومشاريع عملية.
المتطلب السابق 8033802 :التصميم المعماري ()3
 8032602الحفاظ المعماري والترميم {]7-7[ }7
مدخل لعلم الحفاظ علت التراث المعماري والترميم؛ األسس العامة والنظريات والقواعد التطبيقية في الحفاظ علت التسراث
العمراني وأجزابه :أهم أساليب الترميم والصيانة ،عادة تؤهيل المباني وتوظيفها؛ أبرز التجارب العالمية والمحلية فسي هسذا
المجال.
المتطلب السابق 8037203 :تاريخ الفن والعمارة ()3
 8032211التدريب الميداني {}0
يتطلب الحصول علت درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية تدريبا عمليا في المإسسسات والسدوابر والمكاتسب الهندسسية الحكوميسة أو
الخاصة العاملة في مجال الهندسة المعمارية التي توافق لجنة تدريب الطلبسة فسي القسسم عليهسا ،ومسدة التسدريب المطلوبسة هسي ( )8أسسابيع
عمل متصلة داخل األردن أو ( )6أسابيع خارجه.
المتطلب السابق :نهاء الطالب ( )011ساعة معتمدة.

 8032801مشروع التخرج (]7-7[ }7{ )8
اإلستعداد لمشروع التخر بإجراء البحث الممهد لتصميمه :العمل علت يجاد القاعدة المعلوماتية الالزمة إلعداد البرنامج
المعماري لمشروع معماري لموقع حقيقي من البيبة المحلية ،اعتماد منهجية متكاملة وشاملة لتعريف المشكلة التصميمية
والتخطيط لها وتحديد أهداف المشروع ومتطلباته ،دراسة الحاالت المشابهة لطبيعة المشروع المراد تصميمه وطرح بدابل
تصميمية واستراتيجيات واضحة للوصول لت الفكرة األولية لمشروع التخر ؛ تقديم البحث في تقرير نهابي متكامل.
المتطلب السابق 8032801 :التصميم المعماري ()6
 8032880مشروع التخرج (]1-7[ }2{ )7
تصميم المشروع الذي كان الطالب قد أعد البحث عنه :يختار البديل األفضل للفكرة األولية ويصوغه بشسكل نهسابي ،يعمسل
علت تطويره بوضع حلول تصميمية مبتكرة للمشروع تعكس شخصيته وهويته المعمارية ،التوفيق بين التصميم المعمساري
والمنظومات الفنية والهندسية المتنوعة الالزمة؛ تم يل التصميم فسي رسسومات معماريسة معبسرة ونمسوذ أو نمساذ مجسسمة
للمشروع.
المتطلب السابق 8032801 :مشروع التخرج ()8
 8032607التصميم الحضري {]6-7[ }3
مقدمة عامة في نظريات التصميم الحضري ومفاهيمه؛ استعراا مبادئ التصميم الحضري وتؤ يره علت البيبة العمرانية؛
الن ظريات والمنهجيات والطرق التصميمية المتعددة الخاصة بالمفهوم الحضري والعمراني؛ تطبيق ما سبق دراسسته نظريسا
في تمارين عملية.
المتطلب السابق 8032608 :التخطيط العمراني
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 8032208الممارسة المهنية والتشريعات
طبيعسسة الحيسساة العمليسسة وممارسسسة مهنسسة الهندسسسة المعماريسسة :دور األنظمسسة والقسسوانين النافسسذة الصسسادرة عسسن مإسسسسات الدولسسة
والنقابة المهنية في تنظيم ممارسة المهنة ومراقبتهسا ،اسستعراا المجساالت الوظيفيسة للمعمساري وأخالقيسات المهنسة ،طبيعسة
العمل في المكاتب والمإسسسات المعماريسة واإلستشسارية وكيفيسة تنظيمهسا و دارتهسا؛ التسدرب علست حسساب الكميسات و عسداد
جداولها ،كتابة المواصفات ،عداد العقود والمناقصات والعطاءات.
المتطلب السابق 8032801 :التصميم المعماري ()6

ب .متطلبات التخصص المساندة ( 72ساعة معتمدة)
 36887رياضيات (]3-7[ }3{ )8
االقترانات ،النهايات ،االتصال ،مشتقة االقترانات :الجبرية ،الم ل ية ،األسية ،واللوغارتمية ،رسم المنحنيسات ،مسسابل القسيم
العظمت والصغرى والمعدالت المرتبطة بالزمن ،التكامل المحدود ،التكامل الالمحدود؛ تطبيقسات علست نمساذ مسن الهندسسة
والصيدلة.
المتطلب السابق :ال يوجد
 36833فيزياء للهندسة {]3-7[ }3
الفيزياء والقياسات؛ المتجهات؛ الحركة :في بعسد واحسد ،الحركسة فسي مسستوى ،قسوانين الحركسة ،الحركسة الدورانيسة؛ قسوانين
نيوتن وتطبيقاتها :الشغل والطاقة ،قوانين الجاذبية والزخم الخطي والتصادمات ،دوران الجسم الجاسا حول محور ابست،
التدحر  ،الزخم الزاوي والعزم؛ الشحنة الكهربابيسة وقسانون كولسوم؛ المجسال الكهربسابي وقسانون جساوس؛ الجهسد الكهربسابي
وطاقة الوضع الكهربابية؛ المك فات (الموسسعات) والعسوازل؛ التيسار المسستمر والمقاومسات :دوابسر التيسار المسستمر ،المجسال
المغناطيسي ،مصادر المجال المغناطيسي ،قانون فارداي ،المح ات ،دوابر التيار المتردد ،األموا الكهرومغناطيسية.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0138008المشاغل الهندسية {]3-8[ }8
أساسيات السالمة العامة في الورشات والمشاغل :استخدام األدوات و تطسوير المهسارات األساسسية فسي الخراطسة و اللحسام،
التمديدات والدوابر الكهربابية المنزلية ،أساسيات النجارة ومعداتها.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0138008الرسم الهندسي {]2-7[ }7
مقدمة لت الرسم الهندسي وأدواته؛ مفاهيم الرسم التخطيطي :اإلنشاءات الهندسية ،طرق اإلسقاط ،رسم المناظير باألدوات
الهندسسسية ،المنسساظير المسسساعدة ،المنسساظير القطعيسسة ،األبعسساد الهندسسسية ،الرسسسم المجسسسم المابسسل والمنظسسوري؛ مفسساهيم الرسسسم
بالحاسوب :الرسم بمساعدة الحاسوب واستخدام برمجيات Auto-CAD
المتطلب السابق :ال يوجد
 0132008خدمات هندسية {]7-7[ }7
التؤسيسسسات الصسسحية :أهسسم مصسسادر الميسساه ،مواصسسفات الميسساه الصسسالحة للشسسرب واألغسسراا األخسسرى ،أنسسواع شسسبكات الميسساه
والصسسسرف الصسسسحي فسسسي المبسسساني وأهسسسم أسسسسس تصسسسميمهما والحسسسسابات ذات العالقسسسة بهمسسسا؛ أهسسسم أنسسسواع األدوات الصسسسحية
ومواصفاتها ،كيفية عداد وقراءة المخططسات الصسحية والرمسوز المسستخدمة فيهسا؛ الخسدمات الميكانيكيسة :التدفبسة ،التكييسف
والتبريد في األبنية المختلفة في مختلف فصول السنة ،أهم منظوماتها ،أسس تصميمها ،وأهم الحسابات ذات العالقة.
المتطلب السابق 36833 :فيزياء للهندسة 8033802 ،التصميم المعماري ()3
 0167003اإلحصاء الهندسي {]3-7[ }3
مقدمسسة فسسي اإلحصسساء الوصسسفي وكيفيسسة عسسرا ووصسسف البيانسسات؛ مقدمسسة فسسي نظريسسة االحتمسساالت والمتغيسسرات العشسسوابية
ومنحنيسسات التوزيسسع العشسسوابي المختلفسسة؛ تطبيقسسات :اختيسسار واختبسسار الفرضسسيات لعينسسة واحسسدة ،اختيسسار واختبسسار الفرضسسيات
لعينتسسان ولعينسسات متعسسددة ،قيسساس معامسسل االرتبسساط وكيفيسسة يجسساد معسسادالت االنحسسدار ،التنبسسإ و يجسساد المتسلسسسالت الزمنيسسة،
تطبيقات حاسوبية بإستخدام برمجيات متخصصة.
المتطلب السابق 36887 :رياضيات ()8
 0167802ميكانيكا المواد {]3-3[ }3
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مفاهيم أساسية في ميكانيكا المواد :نظام الوحدات ،متجهات القوى ،توازن الجسيم  ،األجسام الصلدة ،نظم القوى المتكافبة،
مراكز ال قسل ،تحليسل المنشسآت ،الجمالونسات ،ا الت ،اإلطسارات ،قسوى القسص وعسزوم االنحساء ،االحتكساك ،عسزم القصسور
الذاتي ،الشغل االفتراضي.
المتطلب السابق 36833 :فيزياء للهندسة
 0167302المساحة وتوثيق المباني {]7-7[ }7
مبسسادئ وتعريفسسات أساسسسية فسسي المسسساحة :وحسسدات القيسساس ،مقيسساس الرسسسم ومقسسايس الخسسرابط ،القياسسسات الخطيسسة ،التسسسوية،
ال يودواليت وقياس الزوايا ،الخطوط الكونتورية ،مساحة المضلعات وشسبكات الضسبط ،المسساحة والحجسوم ،كميسات الحفسر
والهدم ،المقاطع الطولية والمقاطع العرضية ،التسوية الم ل ية تهيبة للمنحنيات األفقية والمنحنيات الرأسية.
المتطلب السابق 36833 :فيزياء للهندسة
 0167301مختبر المساحة {]3-8[ }8
القياسات والمسسافات الخطيسة :أعمسال التسسوية ،ال زوايسا األفقيسة والرأسسية باسستخدام جهساز ال يودواليست ،خطسوط الكونتسور،
المساحة الطبوغرافيه ،مساحة المضلعات ،قامة المنحنيات األفقية.
المتزامن 0167302 :المساحة وتوثيق المباني
 0163701التحليل اإلنشائي {]7-7[ }7
مبادئ أساسية في التحليل اإلنشابي :الجسور ،الجمالونات ،الهياكل ،خطوط تؤ ير ،تحليل المنشآت غير المحددة سكونيا.
المتطلب السابق 0167802 :ميكانيكا المواد
 0162006اإلقتصاد واإلدارة الهندسية {]3-7[ }3
االقتصاد واإلدارة الهندسية :القيمسة الزمنيسة لوصسول ،التكسافإ ،تحليسل التسدفق النقسدي لتقيسيم بسدابل المشساريع ،تحليسل القيمسة
المالية والسنوية ،تحليل العابد علت المشروع ،البدابل الفرديسة والمتعسددة للمشساريع ،تقيسيم نسسبة التكلفة/العابسد ،تحليسل نقطسة
التعسسادل ،مكونسسات دراسسسة الجسسدوى ،مبسسادئ اإلدارة ،التخطسسيط ،التقيسسيم التقنسسي ،مفسساهيم الجسسودة ،أخالقيسسات المهنسسة ،دارة
العمليات.
المتطلب السابق 0167003 :اإلحصاء الهندسي
 0162701اإلنشاءات الخرسانية والمعدنية {]7-7[ }7
اإلنشاءات الخرسانية والمعدنية :حساب األحمال حسب الكود األمريكي ،حساب حديد التسليح المقاوم للعزوم حسب طريقة
التصسميم الحسسدي ،تسسسليح وتصسسميم الجسسسور البسسسيطة لمقاومسسة جهسسادات االنحنسساء و القسسص حسسسب طريقسسة التصسسميم الحسسدي،
تصميم العقدات باتجاه واحد باستخدام طريقة التصميم الحدي ،تحليل وتصميم المقاطع المعرضسة للعسزوم ،تصسميم األعمسدة
القصسيرة ،مقدمسة فسي األساسسات؛ مقدمسة فسي تصسميم المنشسآت الفوالذيسة :األحمسال ،المواصسفات ،طسرق التصسميم والتحليسسل
للعناصر اإلنشابية المعرضة للشد ،طرق التصميم والتحليل للعناصر اإلنشابية المعرضة للضغط ،طرق التصميم والتحليل
للجسور المعرضة للعزوم واالنحناء ،حساب قوى القص و الترخيم ،تحليل وتصميم األعمدة ،الوصالت.
المتطلب السابق 0123701 :التحليل اإلنشائي
ج .متطلبات التخصص اإلختيارية ( 6ساعات معتمدة)
 1034208التصميم بواسطة الحاسوب (]6-7[ }3{ )7
منهجية التصميم باستخدام الحاسوب :كيفية التعامل بشكل متوازن بين الفكر المعماري واستخدام تقنيات الحاسوب بالرسم؛
تطبيقسسات عمليسسة :مسسن خسسالل بعسسا المسسداخالت التصسسميمية المتقدمسسة التسسي تركسسز علسست بعسسا أساسسسيات برمجيسسات الرسسسم
والتحريك.
المتطلب السابق 8033706 :تطبيقات الحاسوب في العمارة ()7
 8032202العمارة المحلية واإلقليمية {]3-7[ }3
أهم ميزات العمارة المحلية ضمن منظور العمارة اإلقليمية مع بحث عدد من أبرز األم لة؛ كيفية توظيسف المسوارد المحليسة
بشتت أنواعها في تكوين فضاء معمار ي أو حضري بطابع محلي يميزه عسن الفضساءات المعماريسة فسي منساطق أخسرى مسن
العالم.
المتطلب السابق 8033802 :التصميم المعماري ()3
 1034511نقد الفن والعمارة {]3-7[ }3
التعريف بمفهوم النقد بجوانبه المختلفة؛ نقد الفن وتطبيقاته في العمارة :النقد ممارسة بداعية شؤنها شسؤن التصسميم؛ دراسسة
لجانبي النقسد النظسري والعملسي :المصسطلحات األساسسية للنقسد وأدبياتسه ،النظريسات النقديسة الحاليسة ،مقومسات النقسد ،مراحسل
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العملية النقدية ،قواعسد النقسد وممارسسته؛ تطبيقسات :تسدريب الطالسب علست النقسد وتطبيسق مسا تعلمسه فسي الجانسب النظسري فسي
تمارين عملية.
المتطلب السابق 1032505 :نظرية العمارة والتصميم
 8032602اإلسكان {]3-7[ }3
مفهوم اإلسكان وتطوره علت الصعيدين المحلي والعالمي؛ كيفيسة تنظسيم المنساطق السسكنية والمكونسات األساسسية لهسا؛ أنمساط
الخسسدمات فسسي المنسساطق السسسكنية وكيفيسسة توزيعهسسا؛ تسسؤ ير البيبسسة السسسكنية علسست العالقسسات االجتماعيسسة؛ أنمسساط األبنيسسة السسسكنية
والصفات العامة لكل نوع :السكن العشوابي ،وسوق اإلسكان.
المتطلب السابق 8032608 :التخطيط العمراني
 1035001مواضيع خاصة في العمارة {]3-7[ }3
ستعراا لقضايا معمارية محددة يختارها القسم فسي حينسه ألسسباب خاصسة لتكسون محسورا للعسرا والتحليسل والنقساش لمسا
تنطوي عليه من :محتوى ،أسلوب ،رسالة ،أو تقنيات سواء أكانت مرتبطة بالمجاالت المعرفية األخرى أم كانت ذات أبعاد
سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية ،أو بيبية ،أو غيرها.
المتطلب السابق :ال يوجد

 1035111العمارة الداخلية {]6-7[ }3
التصسسميم السسداخلي :اإلعسسدا د لمشسسروع التصسسميم السسداخلي ،تخطسسيط الفضسساء وتصسسميمه مسسن حيسسث جميسسع متطلباتسسه وتجهيزاتسسه
(المواد ،األ اث ،المفروشات ،والمكمالت) ،الخدمات الهندسية المطلوبة؛ كيفية تنفيذ التصميم موقعيسا؛ التصسميم الصسناعي:
تصميم األ اث والمكمالت والمفروشات.
المتطلب السابق 8037802 :التصميم المعماري ()7
 8032207العمارة المستدامة والخضراء {]3-7[ }3
مدخل حول مفهوم االستدامة؛ أهداف التنمية المستدامة :االستغالل األم ل للموارد الوطنية في العمارة ضمن اإلطسار العسام
لالستدامة  ،خلق فضاءات معمارية خضراء وعضوية تضمن تجمعات معيشية أفضل وذات طبيعة صسحية للكابنسات الحيسة
عموما.
المتطلب السابق 8037203 :العمارة والبيئة
رابعاً :مواد حرة ( 3ساعات معتمدة)
مادة حرة {]3- [ }3
لتلبية هذا المتطلب ،للطالب الحرية في اختيار أية مادة مطروحة في أي قسم من أقسام الجامعة.
المتطلب السابق :ال يوجد
**********
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