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 :Course Descriptiveوصف المساق 

حيث يعتبر يعتبر هذا المساق البداية الضرورية والتي ال غنى عنها لطلبة هندسة العمارة 
ألساسي لربط التصميم بالبيئة المحيطة واالنتقال الى مستوى أعلى في المفصل ا
كما يمكن اعتباره المدخل الصحيح إلى القواعد األساسية لمناهج التصميم  التصميم.

المعماري وكيفية التعرف على العالقات البيئية المحيطة وأثرها على التصميم المعماري 
 تلفة على العناصر المعمارية المكونة للمبنى.والتصميم الداخلي كما يشمل تطبيقات مخ

 
 :Course Objectivesأهداف المساق 

يهدف هذا المساق لتكوين المعرفة لدى طالب هندسة العمارة بمبادئ التصميم المعماري، 
واإلجراءات المتبعة في العملية التصميمية ومدى التأثير البيئي على هذه المبادئ، ويهدف 

 يد الطالب بالمعلومات والمعرفة التالية:هذا المساق إلى تزو
 مفهوم العمارة ومكوناتها وعناصرها األساسية. -1
 طرق ترتيب العناصر المعمارية وتفاعالتها مع بعضها البعض. -2
طرق استخدام هذه العناصر واالستفادة منها في التكوينات )األشكال والفراغات(  -3

 المعمارية.
 نسان وتأثير البيئة على تصميم المبنى.العناصر المكونة للبيئة المحيطة باإل -4
مبادئ عامة في تصميم الفراغات عامة، والبسيطة منها خاصة ودراسة العالقات  -5

 الوظيفية بينها.
وإضافة إلى ذلك فإن هذا المساق يهدف إلى تدريب الطالب على بعض المهارات المطلوبة 

 ئ تصميم.مثل تحليل أحد المشاريع المعمارية في ضوء ما تعلم من مباد
 

 :Course Contentsمحتوى المساق 
يحتوي هذا المساق على مجموعة متكاملة من المفاهيم المعرفية الموضوعة لتحقيق 

  :أهداف المساق، وتتمثل في التالي

 (.مبادئ ومفاهيم عامة) تعريف العمارة 
 الوصول إلى المبنى، مدخل المبنى، شكل ممر الحركة، “في الفراغ  عناصر الحركة

 ”.عالقة بين ممر الحركة والفراغ، شكل فراغ الحركةال

  استخدام العناصر األفقية والرأسية لتعريف الشكل والفراغ وتكوين ومعالجة البيئة
 المحيطة باإلنسان.

  كفاءة الفراغ المعماري واألشكال المختلفة ألوضاع الفتحات في الفراغ وعالقاتها مع
 البيئة المحيطة وتأثرها بها.

  البيئية المستخدمة في التكوينات الفراغية المختلفة ودراسة لعناصر المناخ العناصر
 والمعالجات التصميمية لها.

 
للتعامل مع مبنى قائم متعدد االستعماالت وفي بيئة األول بتقديم فرصة يهدف المشروع 

حضرية تغني االستعمال الوظيفي للمبنى وهو المبنى االستثماري الموجود على البوابة 
 باإلضافة الى مبنى المكرمة الملكية الموجود في نفس الشارع. شمالية للجامعة األردنيةال
 

 ط التصميميةالمالمح  والضواب

 .اعادة تصميم الفراغات المعمارية بحيث تعطي أكبر استثمار ممكن بأقل التكاليف 
  الحتياجات المجتمع المحيط باإلضافة الى طلبة تصميم المبنى كانعكاس اعادة

 .جامعةال



 مع مرجعية اجتماعية مناسبة. ،استخدام التعبيرات العالمية المعاصرة 
  قضايا االستدامة(Sustainability) ة الطبيعية.ءمثل االستخدام االمثل و االكبر لالضا 
  الوضوح في مسارات الحركة(Circulation). 
  ة المحيطة.والبيئلتتفاعل مع طبيعة المجتمع المشروع في فراغات التعدد والمرونة 

 

 :Evaluationم تعلم الطالب ييقت
 :يم تعلم الطالب على النحو التالييسيتم تق

  اعادة تصميم الواجهة الرئيسة للجامعة. Sketch Designتمرين تصميمي   15%
  المشروع التصميمي األول  30%
 المشروع التصميمي الثاني  35%
  االمتحان النهائي  20%

 المجموع  100%
 

 :Requirements المشروع متطلبات
يتناول موضوعات ذات عالقة بمكونات  PowerPointيتم عرضه من خالل تقرير نظري  -

طالب في المجموعة  6واألمثلة الدراسية المشابهة )مكون من المشروع ومعايير التصميم 
 .الواحدة(

 .1/500مخطط موقع عام يحتوي على تنسيق مفصل  -
 1/100-1/200والمقترح  للوضع القائممساقط أفقية  -
 .1/100-1/200  عدد اثنين كحد أدنى قطاعات رأسية -
 .1/100-1/200 معمارية عدد اثنين كحد أدنىواجهات  -
 )قبل وبعد اعادة التصميم(. مناظير داخلية وخارجية -
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 الجدول الزمني للمشروع مفصالا 

 
 
 

 29/3/2015األحد    1/2/2015األحد 

 
 
 

 3/2/2015الثالثاء 
 

 31/3/2015الثالثاء   

 

 
 
 
 

 8/2/2015األحد 

 
 5/4/2015األحد   

 

 
 
 

 10/2/2015الثالثاء 
واجهة اعادة تصميم 

 معة الرئيسةالجا

 7/4/2015الثالثاء   

 

 
 
 
 

 15/2/2015األحد 

 
 12/4/2015األحد   

 
 
 

 17/2/2015الثالثاء 

 
 14/4/2015الثالثاء   

 المناقشة ما قبل النهائية
20% 

 
 
 
 

 22/2/2015األحد 
 

 19/4/2015األحد   

 

 
 
 

 24/2/2015الثالثاء 
واجهة الجامعة تسليم 

 %20 الرئيسة

 21/4/2015ء الثالثا  

 

 
 
 
 

 1/3/2015األحد 
 بدء المشروع الثاني

 رياضي ثقافي ىنمب

 26/4/2015األحد   
 

 
 
 

 3/3/2015الثالثاء 
 

 28/4/2015الثالثاء   
التسليم النهائي 

 %30 للمشروع الثاني
 

 
 
 

 8/3/2015األحد 

 
 3/5/2015األحد   

 

 
 
 

 10/3/2015الثالثاء 

 
 5/5/2015الثالثاء   

 %20متحا  النهـــائي اال

 
 
 
 

 15/3/2015األحد 
مناقشة الفكرة المعمارية 

10% 

   
 

 االمتحانات النهائية

 
 
 

 17/3/2015الثالثاء 

 
   

 
 
 
 

 22/3/2015األحد 

 
   

 
 االمتحانات النهائية

 
 
 

 24/3/2015الثالثاء 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


