جامعة االسراء-كمية الهندسة
وصف المواد االجبارية واالختيارية في قسم هندسة العمارة لمعام الجامعي 2020/2012

 04013310التدريب الهندسي( :ست ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :انهاء  20ساعة معتمدة)
يكون التدريب اليندسي بواقع ( )323ساعة عمل فعمية ،و يكون التدريب فترة واحدة متصمة.
 16100040الرسم المعماري(:ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق :ال يوجد)
تعنى ىذه المادة بالتدريب عمى تقنيات الرسم المعماري ،وتوضيح الوسائل والطرق المختمفة لإلظيار والتعبير ،و توضيح أنواع
الخطوط المستعممة بالرسم ودالالتيا  ،وكذلك الرموز المستعممة في الرسم المعماري و اإلسقاط اليندسي و الوصفي،
والرسم المجسم ( االيزومترى واالكسنومترى)  ،باإلضافة إلى بعض العمميات اليندسية األساسية والكتابة بالخط اليندسي.
 16100040الظل والمنظور(:ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق)16100040 :
تركز ىذه المادة عمى تعميم تقنيات المنظور بالوسائل المختمفة وكيفية إسقاط الظل والظالل الذي يساعد عمى اإلخراج
المعماري.
 16100040الرسم الحر (): (0ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق :ال يوجد(
تعميم ميارات الرسم بدون استعمال األدوات اليندسية ،وباستعمال القمم الرصاص ،تمثيل المسطحات ،تمثيل المجسمات،
تكوينات األجسام المختمفة واسقاط الظل والظالل ،دراسة الضوء في التكوينات المختمفة ،دراسة األلوان ،تمثيل العناصر
المعمارية ورسم المنظور.
 16100040الرسم الحر ( (:)0ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق)16100040 :
تمثيل الفراغات المعمارية ورسم المنظور ،واسقاط الظل والظالل باستعمال الحبر واأللوان ،ودراسة التكوينات المعمارية
المختمفة وعالقتيا بالضوء وتمثيميا فراغيا وتوظيفيا في عمل التكوينات المعمارية في التصميم المعماري.
 16100046التصوير الضوئي (:ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق :ال يوجد)
المبادئ األساسية لتقنية التصوير العادي و الرقمي ،أنواع العدسات ووظائفيا ،أنواع األفالم واستعماالتيا ،طرق التصوير
المختمفة ،التوثيق بالصور ودراسة التكوينات المعمارية ،والتطبيقات المخبرية.
 04011151تصميم معماري (-0أ) (:ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق :ال يوجد)
دراسة المبادئ األساسية لمتصميم المعماري من خالل تطبيقات عممية ذات بعدين يتم بواسطتيا تشكيل تكوينات بصرية مختمفة
في " الفراغ" ،دراسة الحركة والخداع البصري واأللوان والتدريب النظري بمواد وألوان مختمفة وعمل النماذج والمجسمات.
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 16100040تصميم معماري (-0ب) (:ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق)04011151 :
دراسة نظرية وعممية تشكيل الكتل واألجسام الثالثية األبعاد وطريقة إحالليا في الفراغ ،التدريب عمى عمل التكوينات المعمارية
وتحقيق شخصيتيا المعمارية في الفراغ ،اإلنشاء وكيفية تطبيقو في التصميم ،تصميم مشروعين يدخالن ضمن التكوينات

المعمارية كاألكشاك ومعرشات الحدائق وجمساتيا ،محطة بنزين ،استراحة ريفية وغيرىا.

وذلك لتنمية التدريب واإلدراك

البصري عند الطمبة من خالل تصميم مشاريع حقيقية يمكن تطبيقيا عمميا واستعماليا ،تمييدا إلشراكيم في دراسة وادراك
بيئتيم المعيشية .
 16100044تقنيات اإلظهار المعماري(:ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق)16100040 :
تعني ىذه المادة بالتدريب عمى وسائل اإلظيار المعمارية المختمفة مثل استخدام الرصاص والحبر (الجرافيك) واأللوان المائية
وغيرىا من الوسائل التعبيرية باإلضافة إلى عمل المجسمات.
 16100040الرسم بالحاسوب ((:)0ساعتان معتمدتان  ،المتطمب السابق) 16100040 :
تتضمن ىذه المادة مقدمة في استخدام الحاسوب وادارة الممفات ،وتغطي أساليب الرسم ثنائي األبعاد باستخدام البرامج
المعمارية المتخصصة ،بحيث يتمكن الطالب من استخدام األوامر األساسية إلعداد المخططات المعمارية ثنائية األبعاد.
 04012151تصميم معماري (-0أ) 6(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100040 :
ىذه المادة ىي بداية التحول من المبادئ األساسية لمتصميم إلى التصميم المعماري ويتم ذلك من خالل تصميم مشاريع حقيقة
ومحددة بدال من التشكيالت والتكوينات المجردة والعادية ،فيي معنية بتصميم مباني ليا عالقة مباشرة بتجربة الطالب الحياتية

ك المباني السكنية والتعميمية ومباني الخدمات المباشرة التي يتعامل معيا الطالب ويستعمميا كالمباني الترفييية والرياضية
والبنوك الفرعية ومكاتب البريد الفرعية .وذلك لسيولة إدراكو لعناصرىا ولعالقة ىذه العناصر ببعضيا البعض ،وكذلك لسيولة
التعرف عمى األساليب اإلدارية المتبعة في مباني الخدمات األمر الذي يمكن الطالب من إدراك اليدف من التصميم وىو
تحقيق المنفعة من خالل تسييل عممية االستعمال لألنشطة المراد ممارستيا في المباني المراد إنشائيا.
 16100040تصميم معماري (-0ب) 6(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)04012151 :
تصميم مباني ذات عالقة غير مباشرة بتجربة الطالب الحياتية مثل الثقافية (مكتبة ،متحف ،معرض) مباني خدمات
(مستوصف) مراكز أمومة ،مركز شرطة ،مباني تجارية (سوق مركزي ،قيصرية ،وكالة) ،بحيث يكون تصميم المشاريع مبنيا
عمي الدراسات التأسيسية والبرامج المتكاممة وضمن منظومة القوانين واألنظمة التي تحكم النشاط أو األنشطة التي تمارس في
المبنى المراد تصميمو وكذلك ضمن منظومة قوانين وأحكام البناء الخاصة بمكان المبنى المراد تصميمو.
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 04012155مبادئ التصميم المعماري 3(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100040 :
تعنى ىذه المادة بتوضيح مجمل األساسيات والمفاىيم المعمارية لمطالب كنظام معماري متكامل انطالقا من المعرفة المبسطة

لما سبق ممارستو حول نظم التكوينات المعمارية المبنية عمى قاعدة التفكر اإلبداعي إلى جانب مواد درسيا الطالب بحيث يتم

فيميا وتوظيفيا وتحميل المعمومات المتعمقة بطبيعة حياة اإلنسان وبيئتو بحيث تنعكس بشكل ممموس عمى التصميم المعماري.
 16100006إنشاء مباني 0(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100040 :
دراسة مفيوم إنشاء مباني ،القوى المؤثرة عمى المبني وأثرىا عمى العناصر اإلنشائية ،دراسة مواد البناء الطبيعية والصناعية مع
التأكيد عمى المواد المستخدمة محميا ،األساسات ،أساليب تنفيذ البناء وأساليب اإلنشاء الييكمي والجدران الحاممة وبيان عناصر
كل منيا ودراسة المركبات اإلنشائية وعناصرىا ومكوناتيا ،األبواب ،الشبابيك ،األدراج ،األسقف ،الجدران ،األعمدة،
الجسور مع توضيح أساليب إنشائيا ،وتشطيبيا ،المباني الجاىزة.
 16100000تاريخ عمارة ( 0( :)0ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100040 :
دراسة عمارة العصور القديمة والتي تبدأ من الحضارات القديمة لوادي النيل وبالد ما بين النيرين ،حضارة أمريكا الالتينية،
جنوب شرق أسيا وحتى العصور الكالسيكية ( ،اليونانية والرومانية ) وما يشمل ذلك من التعرف عمى المؤثرات المختمفة التي
أثرت عمى تتبع تطور الفكر المعماري.
 16100000تاريخ عمارة ( 0(:)0ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100000 :
استم اررية لمادة تاريخ عمارة( )1ومواكبة العمارة في تطورىا بداية من فجر المسيحية والعصور البيزنطية والعصور الوسطي
إلى عصر النيضة وانتياء بالباروك والركوكو.

 04013133فيزياء العمارة 3( :ساعات معتمدة ،المتطمب السابق )01102102:
تركز ىذه المادة عمى تأثير المناخ عمى العممية التصميمية وتتناول التوازن الحراري لممباني واالنسان .بناء عمى ذلك تتطمب
المادة دراسة طرق انتقال الح اررة خالل الغالف الخارجي لممباني والفراغات المعمارية الداخمية ،وبالتالي دراسة المبادئ
الفيزيائية األساسية التي تحكم ظواىر االنتقال الحراري وعالقتيا بالبيئة التي تناسب معيشة المستخدم .كذلك تتناول ىذه المادة
دراسة المبادئ األساسية لإلضاءة والصوتيات فيما يتعمق بالفراغات المعمارية.
 16100040الرسم بالحاسوب ( (:)0ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق )04012162 :
تعتبر المادة استم ار اًر لمادة الرسم بالحاسوب ( ،)1ويتم التركيز فييا عمى الرسم ثالثي األبعاد  ،ومعالجة المواد ،وتجييز
األجسام ( ) solidsوالسطوح ( ، )surfacesباإلضافة إلعداد اإلضاءة والخمفيات وغيرىا من مساندات الرسم ثالثي األبعاد
بإستخدام البرامج المعمارية الخاصة بذلك .كما ويتم التعرف عمى البرامج األخرى ذات الصمة.
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 04013264تطبيقات متقدمة في الحاسوب  (:ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق )04012261 :
يعتبر ىذا المساق مكمل لممبادئ التي يتعمميا الطالب في المساقين :الرسم بالحاسوب ( )1والرسم بالحاسوب ( )2حيث يركز
مضمون المساق عمى إظيار المجسم ثالثي األبعاد بتموينو أو تمبيسو لمواد البناء ،وىذا يتضمن السيطرة عمى الضوء والظالل،

المواد والمممس و الحركة  ،وىذا يتم من خالل استخدام برامج الرسم المتقدمة 2314 Auto CAD :ثنائي وثالثي األبعاد
MAX, Photo Shopإضافة إلى برامج تصميمية متخصصة أخرى .
 16100040تصميم معماري (-0أ) 4(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100040 :
تيدف ىذه المادة إلى تنمية قدرات الطالب عمى التعامل مع مباني لم يختبروىا أو يتعايشوا معيا ،وذلك بعد أن تم تحضيرىم
ليذا العمل من خالل المنيجية التي اكتسبوىا من تصميميم لممباني التي تعايشوا معيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في السنة
الثانية .وتشمل محاضرات عن الجوانب االجتماعية والوظيفية واالقتصادية والتقنية والفنية مع التركيز عمى الدراسة التأسيسية،
وعروض لمشرائح المصورة لممباني المراد تصميميا والتي تحوى اكثر من وظيفة مثل مباني الفنادق ،المراكز الثقافية ،النوادي

الرياضية.

 16100040تصميم معماري (-0ب) 4(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100040 :
ىذه المادة تيدف إل ى استكمال تنمية قدرات الطالب بنفس المنيجية السابقة ولكن بمباني اكثر تعقيدا سواء عمى مستوى تعدد
الوظائف أو محدودية موقع البناء وصعوبة طوبوغرافيتو.

 16100006تصميمات تنفيذية3(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100006 :
دراسة مفيوم التصميمات التنفيذية ،وبيان أىمية ذلك عمى النواحي التنفيذية ،تأىيل الطالب ألعداد جميع المخططات
والتفاصيل الضرورية لعمل مشروع متكامل واخراجو حسب األصول والكود األردني.
 16100006عمارة اسالمية  3(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق(04012213 :
تغطي ىذه المادة المراحل التاريخية التي مرت بيا العمارة العربية واإلسالمية منذ عيد الرسول صمى اهلل عميو و سمم وحتى
نياية العصر الذىبي ،طرح النظريات الفكرية والفمسفية التي قامت عمييا العمارة اإلسالمية وكيفية إعادة توظيفيا.
 16100000نظريات عمارة معاصرة ( 0(:)0ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100000 :
تطور العمارة منذ الثورة الصناعية وحتى نياية الحرب العالمية الثانية مع التأكيد عمى المتغيرات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية وأثرىا عمى األفكار واالتجاىات المعمارية الحديثة وروادىا في تمك الحقبة.
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 04013115العمارة المحمية والحفاظ عمى التراث المعماري  3( :ساعات معمتمدة  ،المتطمب السابق (04012213
دراسة العمارة المحمية في االردن وتشمل العمارة الريفية والحضرية والنظم االنشائية المستخدمة ومواد وطرق البناء والتقنيات
المستخدمة مع التركيز عمى التأثيرات الفكرية والقيمية التي ساىمت في صياغة ىذا التراث المعماري المحمي تحميل لمراحل
التخطيط لمحفاظ عمى التراث كجزء من النسيج الحضري وضرورة مراعاتو عند اعداد المخططات الشمولية لممدينة دراسة
تحميمية ونقدية لحاالت محمية واقميمية من مشاريع الحفاظ والتطوير المختمفة.
 04014142تخطيط مدن ( (: )1ساعتان معتمدتان  ،المتطمب السابق)04013212 :
تيدف المادة إلى تعريف الطالب بمستويات التخطيط القومي،

اإلقميمي،

الحضري ومكونات المدينة االجتماعية -

االقتصادية والعمرانية والخمفية التاريخية لنشوئيا منذ فجر الحضارات واألسس التي تطورت بموجبيا المدن ،وانتياء بالنظريات

الحديثة لتخطيط المدن.

 04014242تخطيط مدن ( (: )2ساعتان معتمدتان  ،المتطمب السابق)04014142 :
تيدف المادة إلى تطوير إمكانية الطالب التصميمية في التعامل مع مشاكل تصميمية ضمن منظور حضري أوسع .بحيث
تعرفو عمى طرق وأساليب الدراسات التحميمية والتطبيقية لمبيئة العمرانية من خالل المسح والتحميل واالستنتاج بضوء مختمف
مفردات السياق التخطيطي (الحركة ،واالستعماالت ،واألنماط…،الخ) .كما تتسمسل عممية التصميم من استكشاف المشاكل
والتحقق من مداىا ثم دراسة العوامل المرتبطة بيا بغية طرح بدائل جديدة ومختمفة لطرح تصور تصميمي شمولي يعمل عمى
معالجة المنطقة بصورة تتناسب مع المحيط .
 16106040تصميم معماري (-6أ) 4(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100040 :
بعد التنوع بالمشاريع التصميمية في المراحل السابقة لممادة يركز ىذا المساق حول التوسع والتعمق في المشاريع المعمارية
المطروحة  .بحيث سيتم التركيز عمى التعامل مع المشكمة المعمارية بمفيوم أكثر شموالً وربطيا بمقومات البيئة الحضرية
والتخطيط العمراني الذي قد يتم طرحو عمى شكل مجاورة سكنية او منتجع سياحي مع االستمرار باالىتمام بالنواحي البصرية
والوظيفية واالجتماعية وكذلك الفمسفية استناداً لمتوجيات والحركات المعمارية العالمية المعاصرة
 16106040تصميم معماري (-6ب) 4(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16106040 :
سيقوم ىذا المساق بطرح تصميم مبنى او مجموعة من المباني متعددة االستعماالت في بيئة معمارية حضرية كمباني
االستعماالت المتعددة ( ) mix use buildingاو تطوير منطقة معمارية قديمة مع االىتمام بالعالقة ما بين التصميم المعماري
و البيئة الداخمية و الخارجية لممشروع بشكل متكامل و متناغم  .عمى ان تكون عالقة المباني ذات الطبيعة المركبة المراد
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تصميميا بالبيئة العمرانية الم حيطة منسجمة و متناغمة مع المحيط كقطعة واحدة  ،كما سيتم التركيز عمى الجانب الوظيفي و
البصري و العوامل السموكية و الثقافية و االجتماعية المؤثرة عمى المشاريع المطروحة .

 16100000نظريات عمارة معاصرة ( 0(:)0ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100000 :
تعتبر استمرار لمادة نظريات عمارة معاصرة ( )1ويتم فييا استكمال دراسة األفكار واالتجاىات والحركات المعمارية الحديثة
منذ نياية الحرب العالمية الثانية مع بيان المتغيرات الثقافية والتكنولوجية وتأثيرىا عمى الحركات والنظريات المعمارية.
 04014184مواصفات البناء واصول المهنة ( :ساعتان معتمدتان  ،المتطمب السابق)16100006 :
التعرف عمى كيفية إعداد كافة قوائم الكميات والمواصفات لمواد وعناصر المبنى اإلنشائية وغير اإلنشائية المختمفة ،وذلك عمى
ضوء الرسومات التنفيذية المعدة ،والتفاصيل المتضمنة .باالضافة الى مبادئ أصول ممارسة المينة التي تحدد مسؤوليات

الميندس المعماري وصالحياتو في المجال ،وعالقتو بالجيات الرسمية والخاصة المعنية بإنشاء المباني ،أسس إدارة المكاتب
الخاصة االستشارية أو التصميمية التنفيذية  ،ودراسة كافة النفقات المترتبة والمراحل اليامة إلنجاز المشاريع وتعيدىا.
 04014243ادارة المشاريع  (:ساعتان معتمدتان  ،المتطمب السابق )04014144 :

مبادئ ادراة المشاريع  ،مراحل المشروع االنشائي،دورة حياة المشروع وواجبات مدير المشروع ،االشخاص الداخمة في تنفيذ

المشروع ،تخطيط وبرمجة المشروع،تطبيقات تخطيط وبرمجة المشروع.
 16104040الدراسة التأسيسية لممشروع النهائي(:ساعتان معتمدتان  ،متزامن مع  + 04015151ناجح  120ساعة
معتمدة)

تيدف ىذه المرحمة إلى خمق القاعدة المعموماتية التي يرتكز عمييا مشروع التخرج وذلك باعتماد األسموب والمنيج العممي في
التفكير المعماري العمني ليتمكن الطالب من الوصول لكيفية صياغة برنامج المشروع الذي يؤىمو لموصول إلى البديل األفضل.
 04015151تصميم معماري ( 4(:)4ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16106040 :

تصميم مباني واقعية ذات طابع استثماري يخضع لجميع قوانين البناء والتنظيم ويخضع لشروط الترخيص من الييئات
المختصة ويتم اختيار ىذه المباني بالتنسيق مع المكاتب االستشارية المحمية والمسابقات المعمارية إن وجدت وان يكون

لممشروع ارتباط بالعمارة المستدامة .
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 16104040المشروع النهائي 4(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :ناجح في ) 04015152 + 04015151
صياغة البديل النيائي بعد مرحمة تقييم البدائل التصميمية الثالث التي تم الوصول إلييا في المرحمة األولى .ومن ثم تطوير
ىذا البديل إلى صورتو النيائية بحيث يتم الوصول إلى مشروع متكامل عمى ضوء معطيات التحميل والعوامل المؤثرة عمى

العممية التصميمية.
 16104040تصميم مواقع 0 (:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)04014242 :

تتضمن ىذه المادة التعريف بمبادئ تصميم المواقع واألسس الفمسفية والوظيفية والتطور التاريخي ليا ،دراسة التصميم اليندسي

والطبيعي لممواقع  ،أساسيات وطرق التصميم لتحقيق التجانس والوحدة والتعبير وغيره .ويتعرف الطالب عمى أسموب التقنيات
المختمفة واستخدام الحاسوب في العمميات التصميمية لممواقع.
 16100000العمارة المستدامة  0(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)04013133 :

التركيز عمى وصف وفيم المبادئ األساسية لمعمارة المستدامة ،تفسير أىم العوامل المؤثرة عمى تصميم أنظمة البيئة المستدامة
والخضراء .االستخدام الفعال لمطاقة ،االستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة ،اإلدارة المستدامة لمصادر الطاقة،التطرق لمفاىيم
المباني الذكية .استخدام التقنيات التحميمية والحاسوب لدراسة وتقييم الطاقة في المباني وأخي ار فيم وتفسير آلية األداء البيئي في
العمارة.
 16100064السموكية في العمارة 0(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)16100000 :
التعريف بمبادئ عمم االجتماع وعمم النفس البيئي مع التركيز عمى البيئة كمركز لمسموك اإلنساني ،والمؤثرات المتبادلة بين
اإلنسان والبيئة .توضيح طرق االنتقال من المعمومات االجتماعية والنفسية إلى التصميم المعماري كما يتم التعرض إلى عممية
اإلدراك الحسي والذىني لألشكال ثنائية وثالثية األبعاد ،ويتعرض إلى المجاالت الحسية والرمزية والتشكيمية لمشكل المعماري.
 04011121نماذج معمارية ( :ساعة معتمدة واحدة  ،اليوجد متطمب سابق)
تحتوي ىذه المادة عمى كيفية صنع المجسمات بأنواعيا المختمفة باإلضافة إلى األدوات والمواد المختمفة التي يتم بواسطتيا
صنع ىذه المجسمات.
 04013192تكنولوجيا البناء المتقدم 3 (:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)04012124 :
دراسة األساليب التكنولوجية الحديثة بشكل خاص ،أنظمة اإلنشاء والمباني ذات الحجوم الكبيرة (المصانع ،القاعات ،المالعب
الرياضية) وغيرىا مثل :القشريات ،المباني الخيمية ،المباني المعمقة والبالونية .والتعرف عمى أنظمة المباني المصنعة ودراسة

المباني المرتفعة.
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 04013223خدمات المباني  3 ( :ساعات معتمدة  ،المتطمب السابق )04012124
تعنى ىذه المادة بتصميم أنظمة تزويد المياه في المباني والتجمعات السكنية ،طرق معالجة المياه ،خزانات المياه البارد
والساخن ،أنظمة الصرف الصحي لممباني والمواقع ،أنظمة تصريف مياه األمطار ،التعامل مع الفضالت ،أنظمة المياه
الساخنة والدافئة ،أنظمة التدفئة والتكييف ،الطاقة الشمسية ،المصاعد واألدراج المتحركة ،أنظمة إطفاء الحريق.
 04014194مواضيع خاصة في العمارة 3( :ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)04012251 :
تتعرض المادة إلى مواضيع خاصة في قضايا الجمال المعماري والدراسات الحضرية باإلضافة إلى الجوانب المعمارية
والتطبيقية.
 04014125مخططات ورسومات تنفيذية (:ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق)04012124 :

تطبيق متكامل لمتصميمات التنفيذية عمى مشروع متعدد ومتداخل الوظائف واألنظمة اإلنشائية ،مع إعداد جميع المخططات

والتفاصيل المعمارية والجداول الضرورية حسب متطمبات الكود األردني.
 04014226التخطيط الحضري 0(:ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)04014242 :

مقدمة لمبادئ التخطيط الحضري والنظريات الحديثة في مفيوم التخطيط  ،تحميل الفضاء من خالل األماكن العامة والشوارع

والساحات من خالل أمثمة تاريخية ومعاصرة.
 16104040اإلسكان(:ساعتان معتمدتان ،المتطمب السابق) 04014242:

تطور مفيوم اإلسكان عمى الصعيدين المحمي والعالمي ،كيفية تنظيم المناطق السكنية والمكونات األساسية ليا ،أنماط وطرق

توزيع الخدمات في المناطق السكنية ،تأثير البيئة السكنية عمى العالقات االجتماعية ،أنماط األبنية السكنية والصفات العامة

لكل نوع ،السكن العشوائي وطرق التعامل مع ىذا النوع من اإلسكان في األردن  ،سوق السكن.

 04034131ميكانيكا اإلنشاء واإلنشاءات التحميمية لمعمارة) 3ساعات معتمدة المتطمب السابق)01103102 :

أنظمة القوى  ،االتزان ،النظم اإلنشائية،العناصر اإلنشائية وموادىا ،اإلنشاءات ( الجمالونات واليياكل ) ،الجمالونات وطرق
تحميميا ،القوى الموزعة

( مركز الثقل ومركز المساحة) ،الجيزان ،رسومات عزم اإلنحناء والقص ،اليياكل المقررة وتحميميا

استاتيكياً ،اإلنشاءات غير المقررة :مزاياىا و درجة تقريرىا.

 04032123المساحة3) :ساعات معتمدة المتطمب السابق)01103101 :

مقدمة في المساحة وأنواعيا ،مبادئ وتعريفات أساسيو في المساحة ،أنواع القياسات ،مساحة الجنزير ،مقياس الرسم ،األخطاء
في عمميات القياس المساحية ،القياسات الخطية ،االتجاىات ،التسوية ،أعمال التسوية لممقاطع الطولية والعرضية ،الخطوط

الكنتورية ،الثيودوليت ،حساب المساحات والحجوم.
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 04032124المساحة عممي ):ساعة معتمدة واحدة المتطمب السابق :متزامن مع )04032123

تطبيقات عمى القياسات الخطية بالشريط واألجيزة اإللكترونية ،قياس الزوايا األفقية والرأسية  ،رفع وتوقيع التفاصيل ،قياس
المناسيب وعمل المقاطع ،عمل المخططات الكنتورية والطبوغرافية ،تطبيقات عمى البالنيميتر والبوصمة وأدوات قياس الميل.
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