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Course Code

Course Name
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ARB 101

ENL 101

ENL 102

مهارات لغة عربيــة
Arabic Language Skills

مهارات لغة انكليزيــة ()1
Present Perfect and Passive, Models verbs, Phrasal Verbs,
)Character Adjective, Indirect. English Language Skills (1
مهارات لغة انكليزيــة ()2
)English Language Skills (2

IT 101

البناء واالعراب ،المرفوعات ،النواسخ ،النداء ،االستفهام ،النفي ،الشرط،
العدد ،المعجم.

مهارات حاســوب ()1
)Computer Skills (1

Question, Answers, Compound Nouns, Auxiliary Verbs,
Passive, Future Forms, Requests and Offer.
المعددددات ،الدددواكرة والتخدددزي وااداء ،برندددام  ،Windowsبرندددام معدددال
النصدددددو  ، Microsoft Wordبرندددددام معدددددال العدددددرو التقديميدددددة
 ،Microsoft Power Pointبرنددام الجددداول االلكترونيددة Microsoft
 ،Excelبرنام قواعد البيانات  Microsoft Accessاالنترنت .Internet

توصيف متطلبات الجامعـة االختياريـة
رمز المقرر

اسـم المقـرر

التوصيف العام للمقـرر

Course Code

Course Name

General Course Description
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SOC 103

حضارة عربيــة
Arabic Civilization

تمهيددد حددول الةضددارة العربيددة ،نشددهتها ،تطوراددا ،مراحلهددا ،نهضددتها ،السددمات
المعماريددة المميددزة للةضددارة العربيددة ،مسدداامة الةضددارة العربيددة فددي تطددور
العمارة ،العناصر المعمارية المميزة للمسك العربي والمساجد.

SOC 102

البيئـة والسكان
تكم أاددا الدتعلم مد ادوا المقدرر بمدا يلديف التعدر علدو البيئدة ومكوناتهدا وأن متهدا.
 Environment and Populationالتعدر علدو المشداكل البيئدة .االلمدام بقضدايا السدكان ونمدوه وتركيبد ومعضدلة االنفجدار
السكاني .التعر علو االنماط السلوكية والتربية السكانية والبيئية.

SOC 101

مدخل إلو مفهوم االتصال اإلنساني ،مقدمة في مهارات التواصل ،مااية االتصال
وأاميت  ،معوقات االتصال وكفاءة االتصال ،تددف االتصدال ،الجواند السدلوكية
في االتصال ،االتصال في ظل ثقافات مختلفة ،االستماع ،االتصدال ييدر الملفدوظ،
ادارة االجتماعددات واللجددان ،مشدداكل االجتماعددات وعمجهددا ،المقددابمت ،العددر
الشفوي ،الكتابة كمهارة لمتصال.

مهارات تواصـل ()1
)Communication Skills (1

توصيف متطلبات الكليـة اإللزاميـة
رمز المقرر

اسـم المقـرر

التوصيف العام للمقـرر

Course Code

Course Name

General Course Description

MTH 106

رياضيات وعلم التوازن
Mathematics

مفهوم المصفوفة ،أنواع المصفوفات ،العمليات الجبرية علو المصفوفات،
مقلوب المصفوفة وخواصها ،كثير حدود مصفوفة ،رتبة مصفوفة ،عمقة رتبة
مصفوفة بااعمدة وااسطر ،القيم الخاصة وااشعة الخاصة ،قوى مصفوفة،
جمل المعادالت الخطية المتجانسة ويير المتجانسة ،مفهوم الشعاع وخواص ،
العمليات الجبرية علو ااشعة ،عزم قوة بالنسبة لنقطة ،توازن نقطة مادية،
توازن جسم صل  ،الجوائز الشبكية.

PHY 101

فيـــــزياء
Physics

الم وجات والصوت ،القياسات في الفيزياء ،الةركة المسدتقيمة ،الةركدة الدائيدة،
دوران ااسدددال الصدددلبة ،الةركدددات الدوريدددة ،الموجدددات الميكانيكيدددة ،الصدددوت،
الةددرارة والترموديناميددن ،انتقددال الةددرارة وتغيددرات الطددور ،الن ريددة الةركيددة
للغازات ،القانون ااول في التيرمودينامين ،ميكانيلن الموائع ،الضوء الهندسي،
االنعكاس واالنكسار.

MTH 107
تةليــل
نهايددات التوابددع ،االشددتقاف والتفاضددل ،التكامدددل ييددر المةدددد وطددرف حسددداب ،
Environment
and
Population
التطبيقددات الهندسددية للتكامددل ،التكامددل الثنددائي ،أنددواع المعددادالت التفاضددلية فددي
المرتبددة ااولددو ،الهندسددة التةليليددة فددي الفضدداء ،االحددداثيات ،جددداء ااشددعة،
المستوي ،المستقيم ،بعض سطوح الدرجة الثانية.
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SOC 106

ENL 201

IT 102

مهارات تواصـل ()2
)Communication Skills (2

يهدف المقرر إلو إلمام الطلبة بالمفاايم والن ريات في مجال االتصدال اإلنسداني
وإكسابها المهارات ااساسدية فدي مجدال التواصدل مدع الدوات واخخري ،مهدارات
التواصددل الفعددال فددي العمددل ،وتعزيددز ممارسددتها فددي حياتهددا اليوميددة والعمليددة
باستخدام أسالي جدية تعتمد علو التدري والتقويم الفعال ،االتصال الشخصي ،
االتصدددال ييدددر الكممدددي ،االتصدددال فدددي المجموعدددات الصدددغيرة  ،االتصدددال مدددع
الجمهور ،السيرة الواتية والمقابلة الشخصية.

لغة انكليزيــة تخصصيـة
Chosen of New Architecture From International Tax
Books and Journals Related to Architecture and Urban English for Specific Purpose
Planning, Theory and History of Architecture
مهارات حاســوب ()2
)Computer Skills (2

توصيف مقررات الخطة الدرسية لقسم الهندسة المعمارية

برنددام الجددداول االلكترونيددة المتقدمددة  ،Microsoft Excelبرنددام قواعددد
البيانات  Microsoft Accessتصميم صفةات الوي باستخدام Microsoft
.Front Page
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MKT 201

مدخـل إلو التسوي
Introduction to Marketing

ACC 101

اساسيات المةاسبة
Accounting Principles

ECO 101

مدخـل إلو االقتصـاد
Introduction to Economics

مبدددادم ومفددداايم أوليدددة فدددي التسدددوي  ،البيئدددة التسدددويقية ،ااسدددواف ،سدددلو
المستخدم ،المنت  ،التسعير ،السياسات التسعيرية ،التوزيع ،التروي .
نشددهة المةاسددبة ،القددرو المةاسددبية ،وظددائف المةاسددبة ،الدددورة المةاسددبية
والدفاتر المةاسبية ،الترحيل والترصيد ،المعالجدة المةاسدبية للعمليدات النقديدة،
عمليات البضاعة ،الشراء والبيع وحسداب المشدتريات ،عمليدات الةسدم ،الةسدم
التجاري،الةسم النقدي ،العمليات الخاصة بالمصر  ،ميزان المراجعة ،ااخطاء
المةاسبية ،الةسابات الختاميدة ،الميزانيدة العموميدة ،حسداب المتداجرة ،حسداب
اارباح ،والخسائر ،حساب الميزانية العمومية

الةاجات والموارد البشرية ،علم االقتصاد ،أسداليب ومدارسد  ،الطلد والعدر
توازن سدوف السدلع والخددمات ،سدلو المسدتهلن والمنفعدة ،عمليدة اإلنتدال فدي
المنشددهة ،تكدداليف اإلنتددال ،المنافسددة الكاملددة ،االحتكددار ،المنافسددة االحتكاريددة،
احتكار القلة ،أسواف عوامل اإلنتال ،توزيع الدخل.

MGT 101
مدخـل إلو االدارة
أاميددة اإلدارة ،اإلدارة بددي العلددم والف د  ،المهددارات التددي يةتددال إليهددا المدددير،
Introduction
to
Management
السلو اإلنساني ،حركدة اإلدارة العلميدة ،ن ريدات المبدادم اإلداريدة ،مسداامات
ألتون مايو ،التخطدي اإلداري فوائدده ومشداكل  ،أندواع التخطدي اإلداري ،اتخدا
القرارات ،أنواع القرارات ،ااسالي الكمية في اتخا القرارات ،التن يم طبيعتد
وأنماط مراحل إعداد الهيكل التن يمي ،السلطة والمسدوولية ،الةدوافز ،الرقابدة
وأاميتها ،من مات ااعمال ماايتها وأنواعها ،تصنيف الموثرات البيئية.

توصيف متطلبات القسم اإللزاميـة

توصيف مقررات الخطة الدرسية لقسم الهندسة المعمارية

صفحة  4من 11

جامعـة الجزيـرة الخاصـة

Al-Jazeera University

كليـة الهندســـــة

Faculty of Engineering

قسم الهندسـة المعماريـة

Department of Architecture

رمز المقرر

اسـم المقـرر

التوصيف العام للمقـرر

Course Code

Course Name

General Course Description

ARC 101

تصميم معمـاري ()1
)Architectural Design (1

ARC 102

تصميم معمـاري ()2
)Architectural Design (2

ARC 203

تصميم معمـاري ()3
)Architectural Design (3

ARC 204

تصميم معمـاري ()4
)Architectural Design (4
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المدددخل ااسدداس إلددو التصددميم المعمدداري والتفكيددر اإلبددداعي والتشددكيل الفنددي
والتددووف الجمددالي للعمددارة ،ويهددد إلددو تنميددة القدددرة علددو التةليددل والتركي د
والتخيل واإلحساس بالتكوينات الةجمية في الفراغ والمقياس واابعاد .ويتنداول
المقددـرر بشددكل رئيسددي تعريددف الطالدد ماايددة التصددميم وعناصددره ومفاايمدد
ااولية ،والدقة في الرسم لألشكال الهندسية والزخرفية ،باإلضافة إلدو موضدوع
المقيدداس المعمدداري ،ورسددم المسدداق اافقيددة والمق داطع والواجهددات للتكوينددات
المعماريددة والةجميددة ،باإلضددافة إلددو التعددر كددل عناصددر المسددك والمتطلبددات
التصميمية لكل منها.

يركز المقرر علو تمكي الطال م استخدام المفردات والعناصر المعمارية التي
تعلمها في المتطل الساب بشكل برنام معماري متكامل يقوم بدراسة العمقات
الوظيفيددة والةجميددة ،وعناصددر الددرب اافقيددة والشدداقولية بددي اددوه العناصددر
المعماريدددة ،كمدددا يركدددز المقدددرر علدددو دراسدددة المدددوثرات التشدددكيلية والبصدددرية
للواجهات والمقاطع المعمارية ،وكولن التهثيرات البيئية والمناخيدة علدو المبندو.
يتناول المقرر مشروعي أحداما مسك لعائلة صغيرة قد يةتوي المسدك مكدان
عمل الوالد ،باإلضافة إلو مشروع خدمي للتعر العمقات الوظيفية والتشدكيلية
والجمالية.

يشمل المقرر تناول مشاكل التصميم المتعلقة بالمساحات الواسعة االمتداد و ات
االستخدام الواحد؛ وتطبي مسائل الن م اإلنشائية والمواد الخفيفة .كما سيتم
تناول مشكلة تصميم لمشروعي معماريي ي عمقات إنتفاعية ومةددات
بسيطة ليتعر علو مواد بناء بيئية مع دراسة الموقع والمناخ وتهثيراما علي
التصميم المعماري للمشروع .كما سيتم التطرف إلو مسهلة تشكيل الفضاء
والتفاعل بي الشكل والوظيفة (تجمع سكني ،خدمي).

توجي وتطوير قدرة الطال علو التعامل مع التصميم المعمارى كعملية إبداعية
لةل المشاكل الفرايية علو مستويات التصميم المختلفة م المةي والموقع
العام إلو الكتل والفرايات ،الوعو بهامية االنشاء فو تشكيل الفرايات الداخلية
والشكل المعمارى كهطار لمحتياجات الوظيفية واالجتماعية والةضارية،
مشروعات معمارية تغطو البرام والمفاايم المختلفة ،البرنام المعمارى،
التشكيل المعمارى خمل المفاايم ااساسية ،الطابع المعمارى ومراجعة
العمرانية والبيئية واالنشائية الرمزية ،مراجعة العضوية الثقافية والوظيفية
و لن بالنسبة للمبانو ات الوظائف المركزية.
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ARC 305

تصميم معمـاري ()5
)Architectural Design (5

ARC 306

تصميم معمـاري ()6
)Architectural Design (6

ARC 407

تصميم معمـاري ()7
)Architectural Design (7

ARC 408

تصميم معمـاري ()8
)Architectural Design (8

ARC 509

تصميم معمـاري ()9
)Architectural Design (9
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تهد اوه المادة إلو تنمية قدرات الطمب عل و التعامل مع مباني لم يختبرواا أو
يتعايشوا معها ،و لن بعد أن تم تةضيرام لهوا العمل م خمل المنهجية التي اكتسبواا
م تصميمهم للمباني التي تعايشوا معها بصورة مباشرة أو يير مباشرة .وتشمل
مةاضرات ع الجوان االجتماعية والوظيفية واالقتصادية والتقنية والفنية ،وعرو
للمباني المراد تصميمها والتي تةوي أكثر م وظيفة مثل مباني الفنادف ،المراكز
الثقافية ،النوادي الرياضية والسك بهنواع .

يتم إعداد تصاميم معمارية ابنية ات طبيعة ووظيفة متخصصة م خمل زيادة
المقياس والتعقيد الوظيفي ،مع االاتمام بالجوان التقنية والن م اإلنشائية
ووسائل التةكم في البيئة الداخلية ،قراءات في الن م اإلنشائية المتقدمة
وتطبيقات علو أمثلة واقعية مةلية وعالمية.
تصميم مباني عامة كمباني المكات  ،الفنادف ،المستشفيات ،تخضع لتشريعات
تن يم البناء وشروط الصةة العامة والدفاع المدني والةفاظ علو البيئة .كما
ويتم توظيف التقانة الةديثة في أعمال الكهرباء والميكانين وإطفاء الةرائ
والصوتيات .مةاضرات ع منهجية تصميم المباني المراد تصميمها وعرو
بالشرائح المصورة لمباني مماثلة وإعداد الدراسات التهسيسية لها.

يدرس اوا المقرر تصميم مباني ات طابع استثماري مثل قرية سياحية ،خدمات
مطار ،مجمع تجاري متعدد اايرا  ،حي ثقافي (مسارح ،دور عر ،
مكتبات ،صالة ندوات ،مراسم  )...بةيث يتم توظيف التقانة الةديثة في
تصميمها.

تصميم مباني ومنشآت خدمية وسياحية واقعية ات طابع استثماري يخضع
لجميع قواني البناء والتن يم ويخضع لشروط الترخيـص م الهيئـات المختصة
ويتم اختيار اوه المباني بةس المسابقات المعمارية المطروحة أو إحتياجات
البلدية وفقا ً لن ام الضابطة.
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ARC 510

مشـروع التخرل
Graduation Project

ARC 211

التصميم بمعونة الةاس ()1
)Computer Aided Design (1

ARC 212

التصميم بمعونة الةاس ()2
)Computer Aided Design (2

ARC 113

رسم ن ـري ()1
)Free Hand Drawings (1

ARC 114

رسم ن ـري ()2
)Free Hand Drawings (2
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تبدأ اوه المرحلة بخل القاعدة المعلوماتية التي يرتكز عليها مشروع التخرل
و لن باعتماد ااسلوب والمنه العلمي في التفكير المعماري ليتمك الطال م
الوصول إلو كيفية صياية برنام المشروع .يُعبر مشروع التخرل ع
شخصية الطال ويعد خمصة التعليم المعماري في المرحلة الدراسية ااولو،
ويعكس تمكن م المقررات والمهارات والخبرات التي اكتسبها وقدرت
االبداعية والفنية والعلمية في صياية برنام المشروع في عمل معماري
واندسي متكامل .يتهلفا مشروع التخرل م مرحلتي  ،تةتوي ااولو الدراسة
ااولية للمشروع مع الدراسة التةليلية والتفسيرية ،يتابع الطال المقبول
بموج قرار لجنة الةكم في المرحلة الثانية التي تةتوي علو الدراسة النهائية
للمشرع وكل مايراه الطال مناسبا ً للتعبير ع فكرت .

يتناول المقرر استخدام أام البرام الهندسية وبرام الرسم واإلظهار المعماري بمعونة
الةاس  ،وإعداد الرسومات والتفصيمت المعمارية واإلنشائية ،م خمل التعر علو
إطار برنام "أتوكاد" والعناصر الرئيسة المكونة ل  ،والتةكم بعناصر واجهة العمل.
وكيفية إعداد المساق وف طبقات والتعديل عليها والتعر علو كيفي طباعة اوه
الملفات وف المقياس المطلوب.

يشمل المقرر التعر علو أوامر وأدوات برنام أوتوكاد ثمثي البعد ،استيراد
أخرى مثل ماكس 3DMax
وتصدير ملفات الرسوم مع برام عر
وفوتوشوب .كما سيتم تقديم برنام ماكس  3DMaxوتنفيوه في المفاايم
المعمارية ااساسية ،بما فيها النموجة والعر  ،أدوات النموجة ،تكوي
ااشياء ،المعدالت ،المساعدات ،المواد ،والصفات التعريفية ،الضواب البيئية،
والضوء وآالت التصوير.

يهد المقرر بشكل أساسي إلو تعليم مهارات الرسم بدون استخدام اادوات
الهندسية وتةسي مقدرة الطال علو استخدام الرسم الةر في إظهار اافكار
المعمارية لعناصر طبيعية وأشكال اندسية وتكوينات معمارية بهقمم الرصا
وقلم الفةم مستعينا بتقنيات مساعدة مثل استخدام االوان وطرف اإلخرال
المعمارية ااخرى .كما يتناول تنمية اإلدرا البصري للعناصر الطبيعية
والفرايات المعمارية ،وإلو تطوير اإلحساس بالقيم الجمالية.

يركز المقرر علو استخدام التقنيات المتطورة في االخرال المعماري واستخدام
االوان في تنفيو بعض ااعمال الفنية والزخرفية ،كما يعطي الطال المهارة
المزمة لصنع النما ل لتكوينات حجمية ومشاريع معمارية باستخدام مواد
متنوعة ،وعمل الميول الطبويرافية واستخدام اسلوب "التفريد" في عمل
بعض ااشكال والةجوم الهندسية.
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ARC 215

إنشـاء معمـاري ()1
Structures and Building
)Construction (1

ARC 216

إنشـاء معمـاري ()2
Structures and Building
)Construction (2

ARC 317

تخطي مـدن ()1
)Urban Planning (1

ARC 318

تخطي مـدن ()2
)Urban Planning (2

ARC 419

تخطي مـدن ()3
)Urban Planning (3

ARC 320

ن ريات التصميم الةضري واالقليمي
Theory of Urban & Regional
Planning

ARC 321

يعتبر اوا المقرر المدخل إلو علوم البناء ويتعر الطال م خمل علو طرف
تلزيم المشاريع الهندسية ،اضبارة المشروع ومةتوياتها ،أنواع االنشاء وطرف
وأسالي االنشاء (التقليدية والةديثة الممكننة) ،أعداد الموقع وأعمال االنشاء
(الةفريات وتدعيمها ،ااساسات السطةية والعميقة ،ااعمدة والبمطات)،
أعمال البناء للجدران بالبلو والةجارة.

يركز المقرر علو أعمال االكساء الداخلي والخارجي وطدرف معالجتهدا وتركيبهدا
وفقددا لنددوع المددادة وشددكلها المعمدداري ،اادرال والمتطلب دات التصددمية وأنواعهددا
واارضديات وأنواعهددا وااعمدال الخشددبية (النوافدو و اابددواب) ،فواصدل التمدددد
والهبوط ،تنفيو أعمال التمديدات الصةية والكهربائية.

يغطي المقرر االسس والمبادم ااولية للتخطي العمراني للمنطقة السكنية،
تطور المدينة ومكوناتها كوحدة عضوية مترابطة ومتكاملة الوظائف ،دراسات
تةليلية وتطبيقية للوحدة السكنية والةي وأسالي التجميع والتخديم وخدمات
البنية التةتية واستعماالت ااراضي ،تن يم شبكات الطرف والةركة
والمواصمت ،في ضوء المتطلبات الوظيفية والبيئية والجمالية واالجتماعية
واالقتصادية مع مراعاة الجوان الثقافية واالنسانية.

يتضم اوا المقرر مةاضرات ن رية وأخرى تطبيقية ع مبادم تخطي المدن
ودراسات تخطيطية لتوسع المدينة والعوامل الموثرة.
يشكل المدخل إلنشاء المدن الجديدة التابعة للمدن القائمة ومعالجة مشاكل
مخالفات المناط القائمة علو أطرا المدن ،ومدخل للتخطي اإلقليمي الموسع.
كما يتناول موضوع التنمية الريفية عمرانيا ً وتخطيطياً.
يركز المقرر علو دراسة الن ريات واافكار وتطوراا في مجال التخطي
العمراني االقليمي ونشوء المدينة وتطوراا ،ويهد إلو تعريف الطال
بمستويات التخطي الوطني ،اإلقليمي ،الةضري ومكونات المدينة االجتماعية،
االقتصادية ،العمرانية ،والخلفية التاريخية لنشوئها منو فجر الةضارات
وااسس التي تطورت بموجبها المدن ومراكزاا ،وانتهاء بالن ريات الةديثة
لتخطي المدن والتخطي االقليمي.

الرسومات والتصميمات التنفيوية ( )1يهد المقرر الدو تعلديم الطالد وتدريبد علدو إعدداد وثدائ المشدروع الخاصدة
Working & Construction
بالرسددومات التنفيويددة مدد الرسددومات المعماريددة (مسدداق  ،مقدداطع ،واجهددات،
)Drawings (1
تفاصيل) وبمختلف مقاسات الرسدم المطلوبدة ،وإعدداد وكتابدة الجدداول (أبدواب،
نوافددو ،تشددطيبات) .ويتندداول المقددرر مشددرعات سددكنية صددغيرة بن ددام االنشدداء
الجداري وأخر بن ام االنشاء الهيكلي.

توصيف مقررات الخطة الدرسية لقسم الهندسة المعمارية
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ARC 322

الرسومات والتصميمات التنفيوية ( )2دراسددة مفهددوم التصددميمات التنفيويددة ،وبيددان أاميتهددا علددو النددواحي التنفيويددة،
Working & Construction
تهايددل الطال د إلعددداد جميددع المخططددات والتفاصدديل الضددرورية لعمددل مشددروع
)Drawings (2
متكامددل وإخراجد حسد الكددود السددوري .اإلطددمع بشددكل مفصددل علددو ااسددالي
التكنولوجية الةديثة بشكل خا  .ويتنداول المقدرر مد خدمل مشدروعي مبداني
بارتفاعات وحجوم معمارية متفاوتة في االرتفاع والمساحة.

ARC 423

الرسومات والتصميمات التنفيوية ( )3يتناول المقرر اعداد الدراسات التنفيوية للمباني ات الةجوم الكبيرة (المصدانع،
Working & Construction
القاعات ،الممع الرياضية) وييراا مثل (القشريات ،المباني الخيمية ،المباني
)Drawings (3
المعلقة والبالونية) ،التعر علدو المبداني وأن متهدا المصدنعة ودراسدة المبداني
الشااقة (المرتفعة) وتفصيمتها التنفيوية.

ARC 424

الرسومات والتصميمات التنفيوية ( )4يغطي اوا المقرر عمدل كافدة الدراسدات التنفيويدة للمشداريع المعدنيدة والبيتونيدة
Working & Construction
الضخمة التي تةتوي صاالت بمجدازات كبيدرة ،وعمدل كافدة التفاصديل التنفيويدة،
)Drawings (4
واستخدام المواد الةديثة في االكساء (كارت وول ،ألكوبوند).

ARC 125

دراسدة عمدارة العصددور القديمدة فددي مرحلدة ماقبدل التدداريخ والعصدور التاريخيددة
والتدددي تبددددأ مددد الةضدددارات القديمدددة فدددي وادي النيدددل وبدددـمد مابيدددـ النهدددري
والةضددارات السددورية القديمددة .عمددارة أمريكددا المتينيددة ،جنددوب شددـرف آسدديا
والصي  ،كما تشـمل التعر علو الموثرات المختلفة التي أثرت علو تتبع تطور
اانماط المعمارية عبر التاريخ.

تاريخ العمـارة ()1
)History of Architecture (1

ARC 226

تاريخ العمـارة ()2
)History of Architecture (2

ARC 327

تاريخ العمـارة ()3
)History of Architecture (3

ARC 225

ن ريات العمـارة ()1
)Theory of Architecture (1

توصيف مقررات الخطة الدرسية لقسم الهندسة المعمارية

يغطدي المقددرر العمددارة فددي العصددـور الكمسددـيكيةف اليونانيددة والرومانيددة .وكددولن
عمارة فجر المسيةية في سورية إلو العصور البيزنطية المتهخرة.
يغطي المقرر العمارة في العصور الوسطو العمارة ااوربية والعمارة االسدممية
والسمات العامة المميزة لكل م عمدارة العدالم العربدي واالسدممي ،العمدارة فدي
الدولدة اامويدة والعباسدية واانددلس والمغددرب العربدي وصدوالً إلدو العمدارة فددي
عهد الدولدة العثمانيدة ،ويتنداول بالدراسدة المبداني االسدممية ويركدز بشدكل عدام
علو تخطي بعض المدن االسممية ،ودراسة تصميم المساجد وتطوره والعناصر
المعمارية المميزة .كما يتناول عمارة الرومانسن والعمارة القوطية ،العمارة في
عصر النهضة وانتهاء بالبارو والركوكو..

يتنددداول ادددوا المقدددرر مفهدددوم العمدددارة وجوانبهدددا ااساسدددية ،االنسدددان والعمدددارة
والمقياس االنساني ،مفهوم علم الجمال ،مفهدوم التكدوي فدي العمدارة ،الوسدائ
التك وينيدة ،الخصددائص التكوينيدة للةجددوم وااشددكال ،وسدائ التناسد  ،الوسددائ
التكوينية المساعدة.
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ARC 329

ن ريات العمـارة ()2
)Theory of Architecture (2

ARC 330

ن ريات العمـارة ()3
)Theory of Architecture (3

ARC 131

ظل ومن ـور
Perspective and Shadows

ARC 433

تجهيزات المباني
(تدفئة وتكييف وصةية)
Building Installations
)(Sanitary & HAVC

ARC 333

تجهيزات المباني
(التوصيمت الكهربائية وصوت وإنارة)
Building Installations
)(Electricity & Lighting & Acoustics

تدددرس اددوه المددادة تطددور العمددارة منددو الثددورة الصددناعية وحتددو نهايددة الةددرب
العالمية الثانية مع التهكيدد علدو المتغيدرات السياسدية واالجتماعيدة واالقتصدادية
وأثراا علو اافكار واالتجااات المعمارية الةديثة ورواداا في تلن الةق .
يعتبر المقدرر إسدتمرارا ُ لمدادة ن ريدات العمدارة المعاصدرة ،و يدتم فيهدا اسدتكمال
دراسددة اافكددار واإلتجااددات والةرك دات المعماريددة الةديثددة مددع بيددان المتغيددرات
الثقافية والتكنولوجيا وتهثيراا علو الةركات والن ريات المعمارية وكولن تدرس
قضايا الجمال المعماري والدراسات الةضارية باإلضافة إلو الجوان المعماريدة
و التطبيقية.

مقدمدددة عددد علدددم ا لمن دددور وأاميتددد بالنسدددبة للمعمددداري ،المن دددور الهندسدددي،
المن ور الموازي ،المن ور الدزاوي (المائدل) ،المن دور بنقطتدي فدرار ،المن دور
بددثمن نقدداط فددرار .كمددا يتندداول المقددرر دراسددة ال ددمل (حس د المنبددع الضددوئي
طبيعي أو صناعي)ف ظمل الموقع العام وظمل الواجهات ،وال مل المن ور

تهددد اددوه المددادة إلددو دراسددة التدفئددة والتكييددف التقليدددي إضددافة إلددو دراسددة
الطاقددات المتجددددة فددي تدفئددة المبدداني المتميددزة ،وكددولن االسددتفادة مدد الطاقددة
الشمسية وطاقة الريداح .كمدا تهد د ادوه المدادة إلدو دراسدة التمديددات الصدةية
التقليدية والةديثة وطرف الصر الصةي والمعالجة.

يهد

المقرر الو تمكي الطال م قراءة وفهم مخططات التمديدات الكهربائيدة

ومعرفددة الرمدددوز المتعلقددة بالتركيبدددات الكهربائيددة فدددي المبدداني ،معرفدددة أندددواع
ومقاسات وتفصيمت تركي االضاءة االصطناعية فدي المبداني ،ودراسدة مبدادم
الصددوتيات والعددزل الصددوتي ،والتطبيقددات العمليددة ع د طري د اسددتخدام أجهددزة
القياس في مجال اإلضاءة والصوتيات.

ARC 534

التشريع العقاري ون م العقود والبناء
Real Estate Legislation

دراسة القواني والتشريعات التي تتعل بالتن يم العقاري وأسس ومعايير البناء
وقواني العقود ،ح الملكية الشائعة ،السجل العقاري مع التركيز علو القدواني

المةلية.
ARC 545

علم االجتماع العمراني
Urban Sociology

توصيف مقررات الخطة الدرسية لقسم الهندسة المعمارية

دراسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية وتهثيراتها علو العمارة والعمقة مدع البيئدة
والمةي اإلجتماعي ،نشهة العمدران ،النمدو الةضدري والعمقدات االجتماعيدة فدي
الددوط العربددي ،اإلنسددان والمدينددة فددي العددالم المعاصددر .تطددور المدددن فددي العددالم
المعاصروعمقتها بالتطور االجتماعي ـ االقتصادي والتقني.
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ARC 136

اندسـة وصفية
Descriptive Geometry

ARC 237

مقدمة في المساحة
Introduction to Surveying

ARC 238

مقـاومة المـواد
Strength of Materials

ARC 316

حساب االنشاءات
Structural Analysis

ARC 340

بيتون مسـلح
Reinforced Concrete

ARC 541

إدارة المشروعات والكميات
والمواصفات
& Project Management
Specifications

يهد المقرر إلو تزويد الطال بمفاايم دراسة طرف اإلسدقاط المختلفدة لمعرفدة
تمثيدددل النقطدددة والخددد والمسدددتوي فدددي الفدددراغ ودراسدددة ااوضددداع المشدددتركة
للمسددتقيمات والمسددتويات ،تبددديل مسددتوي االسددقاط ،الدددوران ،طريقددة التطبيد ،
القياس ،ااشكال واالجسام الدورانية ،االسقاط ااكسنومتري.

مقدمة في أعمدال المسداحة وأنواعهدا ،مبدادم وتعريفدات أساسدية فدي المسداحة،
أنواع االرتسامات واالحداثيات والقياسات ، ،مقياس الرسم ،ااخطاء في عمليات
التسددوية ،أعمددال التسددوية للمقدداطع الطوليددة والعرضددية ،الخطددوط الكنتوريددة،
اسدتخدام ااجهددزة المسداحية ،التيودوليددت ،حسدداب المسداحات والةجددوم وقيدداس
االرتفاعات.

اإلجهادات الداخلية والمستويات ااساسية ودائرة مور ،رسم مخططدات العدزوم،
دراسددة القددص واإلجهددادات المماسددية ،دراسددة اإلنعطددا واإلجهددادات الناظميددة
الناتجة عن .
التةوالت الناتجة ع العزوم و طرف حسابها ،تةليل الجائز الموثوف والمسدنود
والموثددوف م د الطددرفي  ،طريقددة المي دل والسددهم (طريقددة الدددورانات فددي تةليددل
المنشدددآت ييدددر المقدددررة) معادلدددة العدددزوم الدددثمن ،تةنيددد العناصدددر النةيفدددة
المضغوطة
يتضدم المدددخل الرئيسددي لعلددم البيتددون "الخرسددانة"  .واسددتخدامات فددي البندداء
وطرف تقدير مقاطع العناصر االنشائية ،وحسابات التسليح لها.

يهدد المقددرر إلددو شددرح المبددادم والن ريددات وااسددس الفنيددة لمددادة الكميددات
والمواصفات وتةديد البرندام الزمندي للتنفيدو وأاميتهدا كهحدد المتركدزات
الهامة في تنفيو المباني.،وكولن بعض القواني الناظمة للعمل الهندسي.

توصيف متطلبات القسم االختياريـة
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رمز المقرر

اسـم المقـرر

التوصيف العام للمقـرر

Course Code

Course Name

General Course Description

ARC 542

إنشاءات متقدمــة
Advanced Structures

ARC 343

الوعي البيئي والتنمية المستدامة
& Environmental Awareness
Sustainable Development

ARC 544

النقـد في العمـارة
Criticism in Architecture

يتندداول اددوا المقددرر الجمددل اإلنشددائية المتطددورة واالنشدداءات المعدنيددة واالفكددار
المعمارية والمباني ات ااشكال اإلنشائية المتميزة والتي تلبي متطلبات الوظيفة
والجمددال والبعددد البيئددي .ون ريددة االسددتمرارية الهندسددية .كمددا يتندداول المبدداني
العالية ،وأام القوى الموثرة عليها.

يتناول اوا المقدرر موضدوع البيئدة والمشدكمت البيئيدة التدي يعداني منهدا عالمندا
المعاصر ،وترشيد استهم الموارد والطاقات يير المتجددة .كما سيغطي المقرر
موضدوع التنميدة المسدتدامة وتطبيقاتهدا فدي مجدال العمدارة ،العمدارة الخضدراء،
العمددارة البيئيددة ،الراحددة الةراريددة واسددس ومبددادم التصددميم والتخطددي البيئددي
و لن م خدمل دراسدةف المنداخ وعناصدره ،البياندات المناخيدة وتمثيلهدا خريطدة
الراحددة الةراريددة ،خريطددة مسددار الشددمس ،وسددائل الت ليددل وتصددميمها ،التبددادل
الةددرارى بددي المبنددو والبيئددة ،التهويددة وحركددة الهددواء أفقي دا ً ورأسددياً ،التوجي د
والفتةات .الةلول البيئية التقليدية في ااقاليم المناخية المختلفة.

يغطي اوا المقرر ن ريات العمارة الةديثة وآراء النقاد ومناقشة الجان العقمني
والرومانسي ،كم ا يتفةص تـهثير اايديولوجيات والقيم المعاصرة علدو العمدارة.
يددتم توضدديح اددوا المقددرر م د خددمل أمثلددة ونمددا ل معماريددة منتقدداة م د أعمددال
مشااير المعماريي والنقاد.

ARC 445

تخطي مـدن ()4
)Urban Planning (4

يتنداول ادوا المقددرر التصدميم العمراندي ودراسددة المسدارات والسداحات وعناصددر
تنسي الموقع وتهثير االنشطة ،الوحدة السلوكية ،الفراغ الشخصي.

ARC 511

عمـارة اسـممية
Islamic Architecture

يغطددي المقددرر الخصددائص المعماريددة والعمرانيددة للمدينددة االسددممية ،كمددا يتندداول المدددن
إسددممية النشددهة والمدددن إسددممية التطددوير ،ويتندداول تددهثير الشددريعة واالجتهددادات علددو
التكوينات المدينية والمعمارية .ويدرس المسائل الجمالية والفنية فدي العمدارة االسدممية.

ويتعر بالتوازي للفنون اإلسممية المتممة والمتكاملدة مدع العمدارة اإلسدممية
م زخرفة ،ومنمنمات،الفسيفساء ،القاشداني الدزلي ’ السدجاد .تفاصديل عناصدر
البنية وتطوراا (كعناصر المسجد) والعناصر المسدتةدثة فدي العمدارة اإلسدممية
م مدارس  ،خانقااات ،رب  ،ومشااد وتكايا،وسبل..،
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ترميم وصيانة المباني ااثريـة
Restoration & Building

يعر اوا المقرر تاريخ حركة الةفاظ والصيانة للتدران المعمداري والعمراندي،
سياسددات الةف داظ والصدديانة ،المواثيدد واالتفاقيددات الدوليددة والمةليددة ،الطددرف
التقليدية والمتطورة في توثيد التدران المعمداري والعمراندي ،اسدتعرا بعدض
ااسدالي والتقنيدات فدي الةفداظ واعدادة التوظيدف للمبداني واعدادة تهايدل المددن
التاريخيددة ،وكددولن يتندداول المقددرر تجربددة عمليددة مةليددة وقطريددة ودوليددة مجددال
الةفاظ وترميم المباني التراثية.

ARC 111

مدخل في االقتصاد المعماري
Introduction to
Architectural Economy

مفدداايم اقتصددادية أساسددية تشددمل العددر والطل د تددوازن السددعر الفددائض ع د
المسدتهلكي  ،تصدنيف الكلفدة ،اقتصداد التن ديم ،النفدع ،القيمدة ،الفائددة ومعدددالت
الفو ائددد حسددابات التسدداوي التددي تشددمل الفائدددة ،القواعددد للمقارنددة االقتصددادية
والبدائل الهندسية ،واتخا القرار بالنسبة للبدائل تةليدل اسدتبدال السدعر اادندو،
حسابات التكلفة ،حسابات انخفا القيم.

ARC 549

بةث مشروع التخرل

تددتم متابعددة الطالد فددي موضددوع المشددروع المنتقددو وإعددداد الدراسددات الن ريددة
والعملية المزمة للتهال بموجبها لمشروع التخرل واعتماده.

ARC 447

Maintenance
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