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 الهندسة المعماريةالخطة الدراسية لمنح درجة الماجستير في 

 

 

الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية شريطة ما  من كليةالهندسة المعمارية تمنح درجة الماجستير في 

 :يلي

 

 التقيد بالشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير في الجامعة الصادرة      .1

 .م 8/8/4002بتاريخ ( 294/4002)عن مجلس العمداء بقرار رقم             

 

 :ساعة معتمدة بنجاح ( 42)اتمام  .2

 

- :الرسالة ويشمل  مسار
 

 -:ساعة معتمدة وهي( 11)متطلبات إجبارية ويخصص لها  .1

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 4 أساليب البحث في العماره 101مع 

 4 استراتيجيات واساليب التصميم المعماري 111مع 

 4 نظريات ونقد العمارة 128مع 

 4 العمارة والطاقة المتجددة 151مع 

 4 تكنولوجيا البناء 154 مع

 1 النـــــــــــــــــــدوة 190مع 

 12  المجموع
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 -:ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية( 9)متطلبات إختيارية يخصص لها  .2

 

 :ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنبينالمساقاتالتالية(9-6)من-أ

 

 الساعات المعتمدة ساقاسم الم رمز المساق

الحفاظ على المباني والمواقع التاريخية  141مع 
 والتراثية

4 

 4 دراسات متقدمة في العماره اإلقليمية 144مع 

دراسات متقدمة في تاريخ العمارة  145مع 
 االسالمية

4 

 4 العمارة وبناء الهوية القومية 148مع 

 4 نظريات واساليب تصميم االسكان  124مع 

 4 نظرية ونقد التصميم الحضري المعاصر 125ع م

 4 دراسات متقدمة في تنسيق المواقع 121مع 

 4 العمارة المنخفضة الطاقة 154مع 

 4 المحاكاة الرقمية في البيئة المبنية 152مع 

 4 الجمال البيئي 184مع 

 4 مواضيع خاصة في العمارة 191مع 

 

منبرامجأخرىلهاارتباط(077أو077)ساعاتمعتمدةمـــنمستــــــــوى(3)ويجوزللطالبدراسةمااليزيدعن- ب

.بخطتهالدراسيةلميدرسهاسابقابقرارمنعميدالدراساتالعليابناءعلىتوصيةلجنةالقسم

 
 

 .ساعات معتمدة( 9)ويخصص لها (: 999مع) إعداد وتقديم رسالة .3

 ةالساعات المعتمد اسم المساق رمز المساق

 9 رسالة الماجستير أ 199مع 

 2 رسالة الماجستير ب 199مع 

 4 رسالة الماجستير ج 199مع 

 صفر رسالة الماجستير د199مع 
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 مساقاتالوصف 
 

 (                 ساعات معتمده 3)                                      :أساليب البحث في العماره  901مع 
 

التجريبممي  هممب  )الكمممي : تصممميم البحممث العلمممي مممي فممي البحممث مسمماق تعريممس االسمملوب العليتضمممن ال
دراسممة الحالممة  التحليممل المقممارن  المسمموحات اإلستكهممافية  الدراسممات )والنمموعي ( التجريبممي والمسممحي

تحليممل  لتركيممع علممى صممحة القيمماي ومصممداقيت  أسمماليب المالحظممة وجمممع المعلومممات مممع ا(. األرهمميفية
 .لومات وتفسيرها واالستنتاجالمع
 

   (ساعات معتمدة 3)                            :المعماري استراتيجيات وأساليب التصميم   911مع  

سيييقوم المسيياح بت لييير ايسييتراتيجيات وايسييالي  الميتلايية لعملييية التصييميم المعمييار  والعمرانييي  ييي  

لشكلية والتقنية التي يسيتعملها المصيمم فيي تلويير المكيا  سيتعرف طلبة المساح على ايدوات الماهومية وا

والتييياريخ وبرنيييامج وتكنولوجييييا البنييياء والييير مييين ظيييت   يييايت دراسيييية لن رييييات ومشييياري  تاريييييية 

 .ومعاصرة

سيربط المساح بين تنمية الوعي النقد  للطال  وقدرته عليى ت ليير اسيس وانمياط واسيتراتيجيات التصيميم 

 .لعملية في اعداد دراسات ومقتر ات تصميمية جديدة من جهة اظرىمن جهة ومهاراته ا

 
 (ساعات معتمده 3)          :والتراثية ةالحفاظ على المباني والمواقع التاريخي  931مع 

 
 التراثية خالل المئتي سمنة السمابقة سرد تحليلي لتاريخ ونظريات الحفاظ على المباني والمواقع التاريخية و

عالقممة الحفمماظ بالمجمماالت  فلسممفية مديممدة للحفمماظ  خلممق وتكمموين جدليممة. حفمماظ عبممر الممعمنتطممور فلسممفة ال
 ارة المصمادر التاريخيممة والتراثيممة االخمر  مثممل علمم ا،ثممار  علمم االنسممان  التخطمميط  تنسميق المواقممع واد

ختلمس انحماء تقمديم حماالت دراسمية ومهماريع واقعيمة فمي م يات الحفاظ على المباني التاريخية التوثيق وتقن
 . العالم

 
 (ساعات معتمده 3)                      :دراسات متقدمة في العمارة االقليمية  932مع 
 

تهممتم بتقاليممد البنمماء المحليممة ومفهمموم العممماره الهممعبية والتقليديممة وأسممي عالقممة المبمماني ببيئتهمما المباهممرة 
عمممارة االقلمميم وتطبيقاتهمما فممي العممماره  كممما ويدكممد المسمماق علممى تطممور. ومحتواهمما الثقممافي واالجتممماعي

 .المعاصرة
 

 (ساعات معتمده 3)             :دراسات متقدمة في تاريخ العماره االسالمية  937مع 
 

تهدس لدراسة تاريخ العماره االسالمية وآثارها فمي مفهومهما الثقمافي واالجتمماعي االقتصمادي والسياسمي  
 .حقب المختلفةمع التركيع على تقاليد البناء في ال

 
 (ساعات معتمدة 3)                             :العمارة وبناء الهوية القومية  938مع 

 .يتناو  المساح دور العمارة في إنشاء هوية الدولة القطرية ال ديثة وفي تلوير وبلورة ماض ظاص بها  
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تيطييط مين جهية وايليكا  للتياريخ ويركز المساح على العتقة ما بين التصميم المعميار  والعمرانيي وال 

والذاكرة القومية والتي تشمر التاريخ الشاو  والميدو  وايرلياة والمتيا ا والمعيارض وتيرميم وال ايا  

 .على المواق  ايثرية اضافة الى ايدب المتيير والانو  ايدائية والشعائر التذكارية

ن فيي عمليية تشيكير الهويية القوميية مين م سسيات وي لر المساح انماط التااعر ما بين المساهمين ايساسيي

 .نمستثمريالالدولة والمجتم  المدني و

 

 (ساعات معتمده 3)                       :نظريات وأساليب تصميم االسكان  942مع 

 

مراجعممة للنظريممات المممدثرة فممي تصممميم االسممكان بممما يتضمممن قممو  تممةثير العمممران  الثقافممة والظممروس 
اضمافة المى تطبيممق وتقيميم أسماليب البحمث العلممي فمي مجممال . حضمارة المعنيمة  والتكنولوجيمااالجتماعيمة لل

 .على ضرورة البحث في خلق بيئة اسكانية أفضل محيص فعالية التصميم  في االسكان  ويكون التةكيدت
 

 (ساعات معتمده 3)                  :نظرية ونقد التصميم الحضري المعاصر  947مع 

 

هذا المساق يغطي نظريمة ونقمد التصمميم الحضمري الحمديث ويتتبمع اصمولها ممن خمالل ردود فعمل مما بعمد 
األسملوب يدكمد علمى التماثيرات المتبادلمة بمين نظريمة العممارة . الحرب العالمية الثانية تجاه الحداثة التقليديمة

بهكل واسع بواسطة األمثلمة ق القيم التابعة لالتجاهات الحديثة  ويوضح المساوالتصميم الحضري  وتعدد 
 .المبنية وغير المبنية بمقاييي مختلفة

 
 (ساعات معتمدة 3)                                         :نظرية ونقد العمارة  948مع  

يتنيياو  المسييياح مجموعيية مييين ايتجاهييات الن ريييية التييي اثيييرت علييى  انتيييا  واسييتهت  فلسييياة التصيييميم  

ل داثية  ميا بعيد ال داثية  اللتوييات  منذ بدايات اليمسينات مين القير  العشيرين مثير ا والتشكير المعمار  

سيكو  هنيا  تركييز واضيل عليى  الماركسية   ال اهرية  البنيوية  ما بعد البنيوية  والتاكيكية في العمارة 

 .على السياح المعمار  المعاصر" الن رية النقدية" تلثير الن ريات ايجتماعية مثر 

 
 (ساعات معتمده 3)                     :دراسات متقدمة في تنسيق المواقع  949ع م

 
اثممر العوامممل . الفراغممات كبيئممة مبنيممة وبيئممة طبيعيممة. مبممادو وتطبيقممات نظريممة تنسمميق المواقممع و دراكهمما

خي التطمممور التممماري. المترابطمممة البيئيمممة  االيكولوجيمممة  الثقافيمممة والسممملوكية فمممي تطممموير حلمممول تصمممميمية
تصنيس المحتويات التي تمدثر فمي تصمميم الموقمع ممن . للمستوطنات البهرية وعالقتها مع مصادر المواقع

 األرض  التنظميم ومنظوممات الحركمة  اسمتخدام ية  قر   مدن ومراكع حضرية كبيمرة بيئات فنية وطبيع
 .ليةتحليل عناصر البيئة المح واقع والتكامل مع الهكل المعماري أساليب اختيار الم

 
 (ساعات معتمدة 3)                               :العمارة والطاقة المتجددة  971مع 

 المسياح يركيز كميا  ييتطي هذا المساح ميتلا مصادر الطاقة المتجيددة التيي يمكين اسيتيدامها فيي المبيان

يعتميد المسياح عليى و المتا ية  على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة ال يوية كمصادر م تملة للطاقة

وسوف يتم دراسة تصميم المباني ليتوافق م   لية والتجارب العلمية الم اضرات الن رية و التطبيقات العم

ويتطييي  المسيياح   رارييية ايرضييية و الطاقيية الشمسييية هييذا المصييادر والمصييادر ايظييرى مثيير الطاقيية ال

ر مي  هيذا التكنولوجييا  فيي مشياري  ميتلاية مثير مجايت تصميم المبياني اات الكاياءة العاليية و التيي تتكامي

  .مشاري  ايسكا  
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 (ساعات معتمدة 3)                                        :البناء  تكنولوجيا  972مع 

 ميتليا القايايا فهيم النيوا ي التكنولوجيية الميتلاية المتعلقية فيي العميارة وتقيديم إلى تيوفير المساح  يهدف

بيئية معماريية متكاملية مي  جميي  النيوا ي البيئيية والتكنولوجيية   لتقيديم كافيية تكيو  مجتمعية التيي يجي    

  .وايجتماعية

باإلضافة   داء البناءوعتقتها بالنوا ي المعمارية  واثرها على  وايقتصادية القاايا البيئية وسيتم دراسة  

المجيايت  ويتطيي .المعماريية فيي البيئياتم التصيميم المسيتداو المبياني اليايراء اسيتراتيجيات إلى تطبييق

 ديثيية  هياكيير ن ييم وسييتتم دراسية  الذكييية و ن ميية المبياني  و ن ميية الطاقيية م اينشيائيفييي الن ييا  المتصيلة

 .المناظية في ييئات مناظية ميتلاةالكااءة و  ن مة الطاقة تصميم باإلضافة إلى ومتطورة

 

 (ساعات معتمدة 3)                             :المنخفضة الطاقة  العمارة  973مع 

يتطي هذا المساح مجايت تصميم المباني اات  الكااءة العالية في استيدام الطاقة والتعامر م  العوامر 

ويقدم مباديئ اولية في التصميم باستيدام    المناظية  البيئية سواء في المباني السكنية وغير السكنية

 كسيد الكربو  وكذلر الشروط الرا ة الداظلية  دام الطاقة وانبعاثات ثاني اسوبي للتنب  بمستوى استي

 .ومستويات ضوء النهار

 

 (ساعات معتمدة 3)                     :المحاكاة الرقمية في البيئة المبنية  974مع 

ئييات للم اكيياة ال اسييوبية فييي تصييميم المبيياني ميين اجيير التصييميم البي بييرامج   يييتم تعريييا الطييتب علييى

يتطيي المسياح عيدة بيرامج  اسيوبية للم اكياة   المعمارية م  اظيذ بعيين ايعتبيار الرا ية المناظيية والبيئيية

بالكمبيوتر لت لير والتنب  بالسلو  ال رار  والتهوية وضوء النهار للمبياني مميا يمكين المصيمم مين تعيدير 

 التصميم على  ساس نتائج  م اكاة  ومعرفة مستوى استهت  الطاقة

 
 (ساعات معتمدة 3) :                                  الجمال البيئي  982مع 

 
كمما يغطمي . يغطي المساق تاريخ وتطور الدراسات السميكولوجية فمي الجممال والجممال المعمماري والبيئمي

 االتجاهمممات المختلفمممة فمممي الدراسمممات الجماليمممة متضممممنا النظريمممة القهمممتالية ونظريمممة المعلوممممات  االتجممماه
السمانتي والسيميائي واالتجاه السيكوبيولوجي  يهمل المساق كمال ممن الجممال الحسمي والتهمكيلي الرممعي 

 .في البيئة والعماره
 

 (ساعة معتمدة واحدة)                                       :ـــدوةالنـــ  990مع 
 

ن في المساق ترتبط بمواضيع ابحماثهم يتضمن المساق تقديم اوراق بحثية من قبل طلبة الماجستير المسجلي
اضممافة الممى محاضممرات مممن قبممل منسممق المسمماق ومحاضممرين مممدعوين مممن داخممل وخممارج القسممم تممرتبط 

 . بموضوع المساق

 
 (ساعات معتمده 3)                         :مواضيع خاصة في العمارة 991مع 

 
 .فقط كمتطلب للتخرج  يحسب مرة واحدة يتعلق بمواضيع متقدمة في العمارة مساق
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 (ساعات معتمدة 9)     الماجستيـر رسالة   أ 999مع 

 .اعداد رسالة الطالب للمناقهة
 

 (ساعات معتمدة 1)    الماجستيـر رسالة   ب 999مع 
 .اعداد رسالة الطالب للمناقهة

 
 (ساعات معتمدة 3)    الماجستيـر رسالة   ج 999مع 

 .اعداد رسالة الطالب للمناقهة
 

 (صفر ساعـــــــــة)    الماجستيـر رسالة   د  999مع 
 

 .اعداد رسالة الطالب للمناقهة
 


