الخطّة الدراسية لدرجة الماجستير
في ( هندسة العمارة )
( مسار رسالة )

طة
رقم الخ ّ

 5002ر

أوالً :أحكام وشروط عامة:
.1
.2

تمتزم هذه الخطّة مع تعميمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العميا.
التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج:
أ -بكالورٌوس هندسة العمارة0
ب -بكالورٌوس تخطٌط المدن0
ج -بكالورٌوس التصمٌم الحضري0
د -بكالورٌوس هندسة تنسٌق المواقع0

ثانياً :شروط خاصة( :ال يوجد).

موزعة كما يمي:
ثالثاً:
تتكون مواد هذه الخطّة من ( )33ساعة معتمدة ّ
ّ
 .1مواد إجبارية )11 ( :ساعة معتمدة كما يمي:

رقم المادة
0002000
0002000
0002004
0002020
0002030
0002045
 .2مواد اختيارية)6( :

رقم المادة

اسم المادة
منهجٌة بحث فً العمارة
نظرٌات العمارة
العمارة المعاصرة فً المضمون االسالمً
التصمٌم الحضري والتخطٌط
التصمٌم البٌئً
العمارة والتكنولوجٌا المعاصرة
ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يمي:

اسم المادة

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3
3

الساعات المعتمدة

0002023

الحفاظ عمى التراث المعماري الحضاري

3

0002024

اساليب التخطيط الحضري
العمارة والتنمٌة المستدامة
البيئة المبنية والسموكيات

3

0002034

تنسيق البيئة المبنية
النقد والتحلٌل المعماري
النقد والتحميل في التصميم الحضري والتخطيط
اسكان البلدان النامٌة
موضوعات خاصة فً العمارة

0002032
0002033
0002035
0002036
0002030
7372030

 .3رسالة جامعية ( )2ساعات معتمدة ورقمها (.) 7276022

3
3
3
3
3
3
3

الخطّة الدراسية لدرجة الماجستير
في ( هندسة العمارة )
( مسار شامل )

طة
رقم الخ ّ

 5002ش

أوالً :أحكام وشروط عامة:

 .1تمتزم هذه الخطّة مع تعميمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العميا.
 -2التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج:
أ -بكالورٌوس هندسة العمارة0
ب -بكالورٌوس تخطٌط المدن0
ج -بكالورٌوس التصمٌم الحضري0
د -بكالورٌوس هندسة تنسٌق المواقع0

ثانياً :شروط خاصة( :ال يوجد).

موزعة كما يمي:
ثالثاً:
تتكون مواد هذه الخطّة من ( )33ساعة معتمدة ّ
ّ
 .1مواد إجبارية )24 – 21( :ساعة معتمدة كما يمي:

رقم المادة
0002000
0002000
0002004
0002020
0002030
0002032
0002030
0002045
 .2مواد اختيارية- 2( :

اسم المادة
منهجٌة بحث فً العمارة
نظرٌات العمارة
العمارة المعاصرة فً المضمون االسالمً
التصمٌم الحضري والتخطٌط
التصمٌم البٌئً
العمارة والتنمٌة المستدامة
اسكان البلدان النامٌة
العمارة والتكنولوجٌا المعاصرة
 )12ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يمي:

اسم المادة

رقم المادة

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات المعتمدة

0002023

الحفاظ عمى التراث المعماري الحضاري

3

0002024

اساليب التخطيط الحضري

3

0002033

البيئة المبنية والسموكيات

3

0002034

تنسيق البيئة المبنية
النقد والتحلٌل المعماري
النقد والتحميل في التصميم الحضري والتخطيط
موضوعات خاصة فً العمارة

3

0002035
0002036
7372030

 .3امتحان شامل (.) 7276021

3
3
3

وصف المواد
 0002000منهجٌة البحث فً العمارة

( 3ساعات معتمدة)

المفاهٌم المستخدمة فً اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة فً مجاالت العمارة والتخطٌط والتصمٌمات
البٌئٌة 0االسس العلمٌة الجراء البحوث وصٌاغة الفرضٌات وبناء نماذج باستخدام برامج الحاسوب
ذات الصلة 0البحث العلمً واهدافه واهمٌته فً مجاالت العمارة والتخطٌط والتصمٌمات البٌئٌة0
 0002000نظرٌات العمارة

( 3ساعات معتمدة)

النصوص االصلٌة للنظرٌة المعمارٌة وتشمل المخطوطات والمقاالت والرسائل والرسومات
والمناهج الفكرٌة التً شكلت عالمات فارقة فً تكوٌن الفكر المعماري قدٌما وحدٌثا 0تحلٌل
النصوص النظرٌة لفهم دالالتها الظاهرة واستخراج معانٌها الضمنٌة 0التدرٌب على نماذج مختارة
للنصوص 0بناء ذهنٌة تحلٌلٌة لنظرٌات العمارة القدٌمة والحدٌثة0
 0002004العمارة المعاصرة فً المضمون االسالمً

( 3ساعات معتمدة)

تأثٌرات العقٌدة االسالمٌة على مفاهٌم العمارة والبٌئة المبنٌة فً البلدان االسالمٌة 0االنعكاسات
الثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة على حركة االعمار والتطور 0االتجاهات المعمارٌة المعاصرة
ومتغٌراتها فً العالم العربً االسالمً 0كتابات المنظرٌن العرب والمسلمٌن المعاصرٌن
وانعكاساتها على التصمٌم والبناء 0تأثٌر اتجاهات البنٌوٌة واالقلٌمٌة والتفكٌكٌة وما بعد الحداثة على
المعمارٌٌن العرب 0جدلٌة العمارة العربٌة بٌن الهوٌة المحلٌة والعولمة0
 0002020التصمٌم الحضري والتخطٌط

( 3ساعات معتمدة)

المفاهٌم االساسٌة للتخطٌط الحضري .التجربة االردنٌة فً التخطٌط الحضر .االستراتٌجٌات
والسٌنارٌوهات والبرامج التنموي .دور التخطٌط الحضري فً معالجة القضاٌا التقلٌدٌة فً
المجتمعات النامً .مفاهٌم التصمٌم الحضري والتحلٌل الوظٌفً لنماذج مختارة من االحٌاز
الحضرٌة .مناهج التصمٌم الحضري والتحلٌل البصري واهدافه البنٌوٌة والوظٌفٌة .نماذج
مختارة لعوامل النفاذٌة والخصوصٌة واالحتوائٌة 0اعمار مراكز المدن القدٌمة وتحدٌات النقل
والتداعً والتلوث.
 0002030التصمٌم البٌئً

( 3ساعات معتمدة)

العناصر البٌئٌة والعوامل المناخٌة وتأثٌرها على العمارة 0النظم العملٌة لمعالجة راحة جسم
االنسان داخل المبانً من حٌث مالئمة درجات الحرارة والرطوبة 0السبل الطبٌعٌة واالصطناعٌة
المختلفة للتحكم بالمناخ الموضعً داخل المبانً 0دور المعالجات المعمارٌة فً التخفٌف من حدة
التأثٌرات المناخٌة السلبٌة 0التحلٌل المناخً للمعالجات التقلٌدٌة فً المبانً 0مقارنة نماذج
معمارٌة تعمل باسالٌب متنوعة للتحكم البٌئً الطبٌعً والتحكم البٌئً االصطناعــً0
 0002032العمارة والتنمٌة المستدامة

( 3ساعات معتمدة)

ماهٌة التنمٌة المستدامة والمنظور الشامل لها وأهمٌتها بالنسبة للمجتمعات النامٌة 0عوامل التنمٌة
المستدامة ودور العمارة فً الحفاظ على التوازن البٌئً  0تفعٌل دور الموارد الطبٌعٌة فً التنمٌة
المستدامة 0نماذج مختارة للعمارة الخضراء والمحافظة على موارد الطاقة غٌر المتجددة 0الطاقة
الرفٌقة بالبٌئة واستخداماتها فً المبانً 0االبعاد االجتماعٌة واالقتصادٌة والتقنٌة للتنمٌة المستدامة0
نماذج لمستقرات بشرٌة تستخدم الطاقة المتجددة  0معاٌٌر التنمٌة المستدامة0

0002030

اسكان البلدان النامٌة

( 3ساعات معتمدة)

أهمٌة قطاع االسكان بالنسبة للمجتمعات الحضرٌة النامٌة 0التوزٌع النسبً لفئات الدخل فً االردن
ومقارنتها بالدول النامٌة 0أنماط االسكان الشعبً والفئات المستهدفة 0استراتٌجٌة االسكان الوطنٌة
وتأثٌرها على المخزون السكنً ومحددات العرض والطلب 0قضاٌا توافر االراضً السكنٌة،
وتكنولوجٌا البناء ،ومصادر التموٌل 0دور القطاعٌن العام والخاص فً توفٌر السكن المالئم
لمختلف فئات الدخل 0انماط االسكان العشوائً والمناطق الهامشٌة 0التجربة االردنٌة فً التطوٌر
الحضري0
 0002045العمارة والتكنولوجٌا المعاصرة

( 3ساعات معتمدة)

أثر التطورات العالمٌة العلمٌة والتكنولوجٌة التً ارتبطت بالتحوالت االجتماعٌة واالقتصادٌة
والسٌاسٌة 0أثر التقدم التكنولوجً على الناتج المعماري 0المناهج الفكرٌة التً قدمها ابرز
المصممٌن العالمٌٌن فً مجال العمارة وكٌف تأثرت باالمكانات المتطورة التً اوجدتها التكنولوجٌا
المتقدمة 0نماذج مختارة كان للتكنولوجٌا المتقدمة الدور الرئٌس فً تشٌٌدها 0الجانب الفكري
والجانب المهنً والتكنولوجً المستخدم فً هذه النماذج0
0002023

الحفاظ على التراث المعماري الحضاري

( 3ساعات معتمدة)

مفاهٌم الحفاظ على التراث المعماري وعالقته بمضمون البٌئة الحضرٌة 0االسالٌب المختلفة للحفاظ
ومرتكزاتها االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة والتقنٌة والتشرٌعٌة 0حاالت دراسٌة محلٌة وعربٌة
سلوكٌات
واجنبٌة 0اسالٌب ادارة عملٌات الحفاظ على المواقع التارٌخٌة والمبانً التراثٌة0
المجتمعات المحلٌة واثرها على العمارة التراثٌة وعلى عملٌات الحفاظ0
 0002024أسالٌب التخطٌط الحضري

( 3ساعات معتمدة)

المفاهٌم الفكرٌة المعاصرة للتخطٌط الحضري 0دور الخطة التنموٌة المستمرة فً دفع التطور
للمجتمعات النامٌة 0التجربة العالمٌة فً التخطٌط الحضري خالل القرن العشرٌن 0أثر بعض
المظاهر االقتصادٌة واالجتماعٌة المعاصرة مثل التحضر ،المدن الكبرى ،الهجرة ،البٌئة،
تكنولوجٌا المعلومات علـى التنمٌة 0الدور التكاملً للقطاعٌن العام والخاص فً التنمٌة الحضرٌة0
المتغٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة وأثرها على العملٌة التخطٌطٌة 0تكنولوجٌا المعلومات واثرها
على التخطٌط الحضري وتطور اسالٌبه 0التخطٌط بٌن النظرٌة والتطبٌق0
 0002033البٌئة المبنٌة والسلوكٌات

( 3ساعات معتمدة)

طبٌعة مشكالت البٌئة المبنٌة ومحدداتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والعمرانٌة 0المدٌنة كتعبٌر عن
نظام اجتماعً ثقافً متنامً 0عالقة االنسان بالبٌئة ،والسلوك البشري ازاؤها وادراكه للبٌئة
العمرانٌة 0التفاعالت االجتماعٌة فً البٌئة المبنٌة ،مراحل نمو االنسان وعالقة كل مرحله
بالمحٌط البٌئً 0تأثٌر البٌئة الحضرٌة على االنسان ومشكالت التأقلم والتكٌف 0سلوكٌات استخدام
البٌئة المبنٌة من خالل حاالت دراسٌة مختارة0
 0002034تنسٌق البٌئة المبنٌة

( 3ساعات معتمدة)

التأثٌرات الثقافٌة واالجتماعٌة على تخطٌط وتصمٌم البٌئة الحضررٌة 0عوامرل التكامرل برٌن البٌئترٌن
الداخلٌررة والخارجٌررة للمبررانً 0نمرراذج م ختررارة للسرراحات الشررعبٌة وأمرراكن تجمررع النرراس فررً المرردن

والمرافق التروٌحٌة والمتنزهات العامة والمواقع التارٌخٌة والشواطىء 0دور العوامل االٌكولوجٌة
فرررً تخطرررٌط وتصرررمٌم وتنسرررٌق البٌئرررة المبنٌرررة 0نمررراذج عربٌرررة واجنبٌرررة متطرررورة لتنسرررٌق البٌئرررة
الحضرٌة 0المستجدات فً ممارسة مهنة هندسة وتنسٌق المواقع فً االردن0
 0002035النقد والتحلٌل المعماري

( 3ساعات معتمدة)

تطور ادبٌات ومعاٌٌر النقد والتحلٌل المعماري فً الفكر العربً والغربً المعاصر ،رواد النقد
والتحلٌل المعماري فً العالمٌن العربً والغربً ،دور النقد والتحلٌل المعماري فً تطور وتحول
الحركات واالتجاهات المعمارٌة ،تأثٌر النقد والتحلٌل المعماري فً تطوٌر وارتقاء الثقافة المعمارٌة
لدى المتخصصٌن والعامة ،ارتباط النقد والتحلٌل فً العمارة مع النقد والتحلٌل فً االدب والفن
والثقافة ،قراءات تحلٌلٌة فً النص االدبً لبعض نقاد العمارة0
0002036

النقد والتحلٌل فً التصمٌم الحضري والتخطٌط

( 3ساعات معتمدة)

التٌارات الفكرٌة فً التخطٌط والتصمٌم الحضري خالل القرن العشرٌن ومنها العقالنٌة والتجرٌبٌة
والعملٌة  000الخ 0نماذج معاصرة العادة تأهٌل الحٌز الحضري 0دور النقد والتحلٌل فً
االرتقاء بالبٌئة الحضرٌة وتحسٌن نوعٌة الحٌاة فً المدٌنة 0المحددات االجتماعٌة واالقتصادٌة
والتشرٌعٌة وأثرها علىالتخطٌط والتصمٌم الحضري0
 0002030موضوعات خاصة فً العمارة

( 3ساعات معتمدة)

قضاٌا علمٌة متنوعة فً العمارة والتخطٌط واالسكان والبٌئة الحضرٌةٌ 0قدم المدرس اقتراحا
محددا الى لجنة الدراسات العلٌا فً القسم بالمادة التً ٌنوي طرحها تحت عنوان (موضوعات
خاصة فً العمارة) موضحا االهداف والمحتوى واسلوب التدرٌس والمتطلبات وتقٌٌم اعمال الطلبة
لدراسته واقرارهٌ 0سمح للطالب بدراسة هذه المادة مرة واحدة وان اختلفت الموضوعات
المطروحة0

