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 قسن هندست العوارة

2017-2016 الفصل الدراسي األول  
  

 اسن الوساق: الووارست الوهنيت
  0902485رقن الوساق: 

  الودرس: د. وائل وليد األزهري
  (عوارة 001) 14.00-12.30االثنين واألربعاء هىاعيد الوحاضرة: 

 
 وصف الوساق:

، وانتٍ تحذد انًظؤونُبد انؼًبرحَتؼهك هذا انًظبق ثتؼزَف انطبنت ثمىاٍَُ يًبرطخ يهُخ هُذطخ 
تكىٍَ انمذرح نذَه ػهً تطجُك تشزَؼبد انتُظُى نهًهُذص انًؼًبرٌ، و وانًبنُخواالدارَخ وانىاججبد انفُُخ 

انًكتجٍ وانتُفُذٌ نهًشبرَغ  وثزيجخ انؼًموانجُبء انًحهُخ، وػهً اػذاد دراطبد انجذوي االلتصبدَخ 
 انًؼًبرَخ انًختهفخ وانتطزق انً لبَىٌ انُمبثخ وشزح طزق االَتظبة وآنُخ ػًههب.

 
 هدف الوساق:

فٍ انًؤطظبد وانشزكبد وانًكبتت انهُذطُخ  انؼًبرحيهُخ هُذطخ  خنهًًبرطاػذاد انطبنت وتأهُهه 
 تحكى يًبرطخ انًهُخ. واالطتشبرَخ يٍ خالل انتؼزَف ثبنمىاٍَُ واألَظًخ انتٍ

 
 هحتىي الوساق:

 األطجىع وتشًم انًىاضُغ انتبنُخ: خاللَتضًٍ انًظبق طهظهخ يٍ انًحبضزاد انُظزَخ تؼطً 
 ويحتىَبتهتؼزَف انًظبق وأهذافه  -
 آداة يشاونخ انًهُخ -
 انتُظُى انُمبثٍ انهُذطٍ -
 وأطض تأهُههب، ألظبيهب، يؼبَُز وانشزكبد انهُذطُخانًكبتت  -
 انتزخُص وانًخططبد انهُذطُخيتطهجبد  -
  واالتؼبةانؼمىد انهُذطُخ  -
 

 تقيين الطلبت:
انً االيتحبٌ انُهبئٍ، وَكىٌ تىسَغ  ثبإلضبفخَتضًٍ انًظبق اجزاء ايتحبٌ تحزَزٌ خالل انفصم انذراطٍ 

 انؼاليبد ػهً انشكم انتبنٍ:
 %30     (16/11/2016األربعاء )االيتحبٌ انفصهٍ  -
 %20  (26/12/2016االثنين )التسلين  Seminarانجحث انجًبػٍ  -
 %50        االيتحبٌ انُهبئٍ -
 %100         انًجًىع -

 
 :والوراجعالوصادر 

 .http://www.jea.org.jo/index.phpانًىلغ االنكتزوٍَ نُمبثخ انًهُذطٍُ األردٍَُُ،  -
 وتؼذَالته. 1983نؼبو  2انًهُذطٍُ رلى  نُمبثخَمبثخ انًهُذطٍُ األردٍَُُ، انُظبو انذاخهٍ  -
 وتؼذَالته. 1972نؼبو  15َمبثخ انًهُذطٍُ األردٍَُُ، لبَىٌ َمبثخ انًهُذطٍُ األردٍَُُ رلى  -
 وتؼذَالته. 1985نؼبو  2َمبثخ انًهُذطٍُ األردٍَُُ، َظبو انًكبتت وانشزكبد انهُذطُخ رلى  -
 .1999نؼبو  22هُذطخ رلى َمبثخ انًهُذطٍُ األردٍَُُ، َظبو يًبرطخ يهُخ ان -

 
 :Seminarsهىاضيع الوناقشاث 

 The Royal Institute of British Architects( RIBA) هًؼًبرٍَُ انجزَطبٍَُُنانًؼهذ انًهكٍ  -
 The American Institute of Architects( AIAانًؼًبرٍَُ )ِانًؼهذ األيزَكٍ نهًهُذطٍُ  -
   The Royal Architectural Institute of Canada( RAIC)انًؼهذ انًهكٍ انًؼًبرٌ فٍ كُذا  -
 The Association of German Architects (BDA)راثطخ انًؼًبرٍَُ األنًبَُخ  -
   The International Council of French Architects (CIAF) ٍُيجهض انًؼًبرٍَُ انفزَظُ -
 انًصزَخ.َمبثخ انًهُذطٍُ  -
 .َمبثخ انًهُذطٍُ انظىرٍَُ -
 .َمبثخ انًهُذطٍُ انؼزالُخ -
 .انهُئخ انظؼىدَخ نهًهُذطٍُ -

http://www.aia.org/
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 .جًؼُخ انًهُذطٍُ انكىَتُخ -
 .جًؼُخ انًهُذطٍُ انمطزَخ -
 .جًؼُخ انًهُذطٍُ انجحزٍَُُُ -
 .َمبثخ انًهُذطٍُ انًٍُُُُ -
 .االتحبد انىطٍُ نهًهُذطٍُ انًغبرثخ -
 .انُمبثخ انىطُُخ نهًهُذطٍُ انتىَظٍُُ -

 
 :Seminarsالوىاضيع الىاجب دراستها في الوناقشاث 

 أو يُفصهخ(. خانهُذطَُجذح ػٍ تبرَخ تأطُض انُمبثخ أو انهُئخ )ضًٍ انُمبثخ  -
 انهُئخ.شزوط انتظجُم فٍ انُمبثخ أو  -
 أَىاع انؼضىَخ واالختصبصبد وانكىادر انهُذطُخ. -
 انًكبتت وانشزكبد انهُذطُخ: ألظبيهب، يؼبَُز، أطض تأهُههب. -
 انًخططبد انهُذطُخ وانًؼًبرَخ. -
 انؼمىد انهُذطُخ واألتؼبة.و األشزاف انهُذطٍ -

 
 :تىزيع هحتىي الوادة

 االسبىع األيام الوىضىع

انهُذطٍ يمذيخ ػٍ انًظبق وتؼزَف ثأهًُخ انؼًم 
 انُمبثٍو

 5/9/2016 االثٍُُ
 7/9/2016األرثؼبء 

1 

 ػطهخ ػُذ انفطز انًجبرن
 12/9/2016االثٍُُ 
 14/9/2016األرثؼبء 

2 

 تؼهًُبد وآداة يًبرطخ انًهُخ
 19/9/2016االثٍُُ 
 21/9/2016األرثؼبء 

3 

 انتُظُى انهُكهٍ نهُمبثخ
 26/9/2016االثٍُُ 
 28/9/2016األرثؼبء 

4 

 انتُظُى انهُكهٍ نهُمبثخ وانهُئبد انًشكهخ نهب
 3/10/2016االثٍُُ 
 5/10/2016األرثؼبء 

5 

 االختصبصبد وانكىادر انهُذطُخ
 10/10/2016االثٍُُ 
 12/10/2016األرثؼبء 

6 

 انًكبتت وانشزكبد انهُذطُخ: ألظبيهب وأطض تأهُههب
 17/10/2016االثٍُُ 
 19/10/2016األرثؼبء 

7 

 انًكبتت وانشزكبد انهُذطُخ: ألظبيهب وأطض تأهُههب
 24/10/2016االثٍُُ 
 26/10/2016األرثؼبء 

8 

 انشزوط انؼبيخ نهًخططبد انهُذطُخ
 31/10/2016االثٍُُ 
 2/11/2016األرثؼبء 

9 

 نهُمبثخ انًؼًبرَخانًتطهجبد 
 7/11/2016االثٍُُ 
 9/11/2016األرثؼبء 

10 

 نهُمبثخ انًؼًبرَخانًتطهجبد 
 14/11/2016االثٍُُ 
 16/11/2016األربعاء 

11 

 يتطهجبد انتزخُص وانتُفُذ
 انتشزَؼبد وأحكبو انجُبء

 21/11/2016االثٍُُ 
 23/11/2016األرثؼبء 

12 

 األشزاف انهُذطٍ
 28/11/2016االثٍُُ 
 30/11/2016األرثؼبء 

13 

 األشزاف انهُذطٍ
 5/12/2016االثٍُُ 
 7/12/2016األرثؼبء 

14 

 انؼمىد انهُذطُخ واالتؼبة
 12/12/2016االثٍُُ 
 14/12/2016األرثؼبء 

15 

 5+4+3+2+1يجًىػخ 
 19/12/2016االثٍُُ 
 21/12/2016األرثؼبء 

16 
Seminars 

 10+9+8+7+6يجًىػخ 
 26/12/2016االثنين 

 28/12/2016األرثؼبء 
17 

Seminars 

 

http://www.kse.org.kw/
http://www.kse.org.kw/
http://www.unim.ma/
http://www.unim.ma/

