هندسة العمارة
كلية العمارة والتصميم

www.uop.edu.jo

البكالوريوس يف هندسة العمارة
ً
زً
يقدم قسم هندسة العمارة زف جامعة ر
متمتا للحصول عىل
البتا برنامجا
ي
درجة البكالوريوس ز يف هندسة العمارة ،من حيث حداثته ،ومواكبته
للتطورات العلمية المتسارعة ،ومواءمته لمتطلبات سوق العمل .إذ ز
يحظ
الطلبة زف هذا التخصص بعناية كبتة من حيث ر
الت ز
النواح الفنية
كت عىل
ي
ي
والتقنية والعلمية والعملية واالجتماعية بما يخدم التنمية المستدامة
للمجتمع.

.7
.8
.9

ومعرفة مسؤولياتهم القانونية.

البنامج
هيكلة ر
مدة الدراسة خمس سنوات مقسمة إىل ر
عشة فصول دراسية .ويمكن للطالب إنهاء مدة
الدراسة ز يف مدة ال تقل عن أرب ع سنوات ونصف ،يحصل الطالب من خاللها عىل درجة
البكالوريوس ز يف هندسة العمارة ،بعد إنهائه بنجاح دراسة  165ساعة معتمدة تتوزع عىل
التاىل:
النحو ي
o

.6

اع األنظمة البيئية المتكاملة بما ز يف ذلك
القدرة عىل إعداد تصاميم معمارية تر ي
الميكانيكية والكهربائية والصوتية والسالمة وأنظمة الحركة.
ز
تمكي الطلبة من إنتاج رسومات تقنية ومخططات تنفيذية والوثائق الخاصة
ز
بالتصميم بما يف ذلك المواصفات وجداول الكميات وتقدير التكلفة.
ز
اع النهج الشامل لالستدامة.
تمكي الطالب من تطوير وتطبيق حلول تصميمية تر ي
ز
الجماع والتفاوض يف العملية التصميمية ،ومعرفة
تنمية مهارات التعاون والعمل
ي
ز
للمهندسي ز يف التخصصات المختلفة ذات الصلة بهندسة العمارة،
األدوار المتنوعة

 .10تعريف الطلبة بالممارسة المهنية والمجتمعية والمسؤوليات والمعايت األخالقية.

ماذا يمب برنامجنا؟
ز
ز
مؤهلي
التدريس من أساتذة ذوي سمعة إقليمية وعالمية
يتمت قسم هندسة العمارة بكادره
ي

 24ساعة معتمدة متطلبات جامعة (إجبارية

واختيارية).

واختيارية).

o

 27ساعة معتمدة متطلبات كلية (إجبارية

o

 99ساعة معتمدة متطلبات قسم (إجبارية

واختيارية).

o

 15ساعة معتمدة متطلبات قسم (مساندة

إجبارية).

ً
ً
عمليا مدته ثالث أشهر منتظمة وغت متقطعة ،إضافة
تدريبا
وتشمل المتطلبات اإلجبارية
إىل متطلب خدمة المجتمع ر
كشط للتخرج.
ّ
للتنامج الطالب من الربط ز
بي ما يحصل عليه من معرفة نظرية
تمكن الخطة الدراسية ر
ً
ر
ً
ز
سواء ز يف سوق العمل أو
متمتا
التطبيق لها ،بما يرفع من مستوى تأهيله ليكون
والجانب
ي
أثناء إكماله دراساته العليا ،وذلك من خالل عدد كبت من المساقات العملية والمتخصصة
ز
ر
ومختتات ومشاغل الكلية
والت يتم تدريسها ز يف قاعات ومراسم
ر
المدرجة يف الخطة ،ي
ً
تماشيا مع معايت
والتمجيات .وقد تم تصميم الخطة الدراسية
المجهزة بأحدث المعدات ر

الختات الطويلة مع المؤسسات المحلية والدولية
من أفضل الجامعات ،باإلضافة إىل ر
ً
اهتماما بتدريب الطلبة عىل مجموعة من العلوم الهندسية
يوىل القسم
المختلفة .و ي
واإلنسانية والفنية والتقنية بمعايت عالمية ،من خالل مشاري ع واقعية مع مؤسسات متعددة
ر
والت تؤهل طلبته لخدمة المجتمع ومعالجة المشاكل وطرح
دولية وحكومية ومحلية ،ي
عت مشاركتهم ز يف ورشات عمل طالبية
الحلول اإلبداعية .كما يتفرد القسم بتدريب الطلبة ر
ز
دولية من خالل اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لتطوير مهاراتهم يف التصميم واالتصال
الجماع .كما يركز عىل المهارات الحاسوبية الرقمية مثل برمجيات التصميم،
والعمل
ي
ر ز
اض ،والطباعة ثالثية
ونمذجة معلومات البناء ،والتعليم المدمج ،وتطبيق الواقع االفت ي
األبعاد .وقد استطاع طلبة القسم منافسة الجامعات العالمية ز يف مسابقات دولية ومحلية
ز
متمتة.
مختلفة والفوز بجوائز

العاىل األردنية وضمان جودتها ،إضافة إىل مواكبة
ومتطلبات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
ي
التامج الدولية المماثلة ،مع إمكانية التطوير المستمر للمناهج والخطة الدراسية بما
ر
يستجيب للتطور المتوقع حدوثه.

المخرجات التعليمية
تمكي الطلبة من إجراء البحوث والتحليل وتطوير ر
ز
استاتيجيات التصميم التخاذ
.1
ز
القرارات المناسبة ،مع مراعاة السياق المتنوع بما يف ذلك المكونات االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والبيئية واحتياجات صاحب العمل.
 .2معرفة السوابق التاريخية والمادية والثقافية ز يف الفن وهندسة العمارة والتخطيط
ز
ان ،وتقييم األدلة بشكل نقدي ،لتطوير وجهات نظر عالمية ومتنوعة حول الناس
العمر ي
والثقافات والعالم.
 .3استخدام مهارات التصميم لتطوير الفكر والخيال لحل مشكالت التصميم من خالل
أفكار مبتكرة.
ر
ز
تمكي الطلبة من التعبت بوضوح من خالل استخدام وسائط متعددة مثل استاتيجيات
.4
شفهية و/أو مكتوبة و/أو برصية ورسومات ثنائية وثالثية األبعاد ونماذج مادية وأدوات
رقمية لتطوير الفكرة التصميمية.
ز
اع األنظمة والقواني وتكون
 .5القدرة عىل إنتاج تصاميم تكاملية من الناحية اإلنشائية تر ي
قابلة للتنفيذ.

منهجية التعليم
الجامع،
الوجاه ز يف الحرم
تتضمن الخطة الدراسية ثالثة أنواع من أشكال التعلم :التعلم
ي
ي
ر ز
ز
محاضات نظرية،
ون الكامل .وتعتمد منهجية التعليم عىل
التعلم المدمج ،والتعليم االلكت ي
ز
ومحاضات تشاركية ،وتطبيقات عملية ،ومشاري ع ،وتمارين تفاعلية ،وغت ذلك .وتتضمن
ز
التشارك ،حل
الذهت ،المناقشة ،التعليم
األساليب تقنيات مختلفة مثل االستقراء ،العصف
ي
ي
المشكالت ،الحاالت الدراسية ،االستقصاء ،وغتها.

مجاالت العمل
ز
وه :التصميم المعماري،
يمكن
ر ي
لخريج قسم هندسة العمارة العمل يف عدد من المجاالت ي
ز
الحرصي ،التوثيق والحفاظ المعماري ،هندسة وتصميم المواقع ،إعداد
التخطيط والتصميم
المخططات التنفيذية ،إدارة المشاري ع ،باحث معماري ،تصميم المناظت ثالثية األبعاد،
ز
الحرصي ،وكذلك زف مجال العمل األكاديم ر
مختت
كمشف
التطوير المعماري والتأهيل
ر
ي
ي
(مساعد بحث وتدريس) .كما أن الخطة الدراسية تزود الطالب بالمبادئ األساسية العلمية
والعملية لمتابعة دراساته العليا.

المرافق

مجلة قسم هندسة العمارة (إضاءة)

ز
المحاضات والمسارح
تحتوي كلية العمارة والتصميم عىل العديد من قاعات
ومختتات الحاسوب والمشاغل ،إضافة إىل مركز مصادر التعلم.
والمراسم
ر

مجلة "إضاءة" ه أول مجلة معمارية طالبية ر
إلكتونية ز يف األردن
ي
ز
ر
وه تتيح عرض
صادرة عن قسم ً هندسة العمارة يف جامعة البتا ،ي
أخبار القسم أوال بأول ،ر
والت ز
وخريج قسم
كت عىل إنجازات طلبة
ر ي
ً
هندسة العمارة الذين نفخر بهم جميعا ،كما توفر زاوية لكل من
ز
وختاتهم فيما يخص التصميم.
الطلبة
والمدرسي لمشاركة آرائهم ر

المراسم:
وعددها  23مرسم تتوزع عىل طوابق الكلية األربعة.

يمكنكم تصفحها من خالل الرابطhttps://doa-uop.com :

المختتات:
ر

تواصل معنا

مختت التحريك
مختتات حاسوب وعددها ،6
مختت اإلضاءة،
مختت مصادر التعلم،
ر
ر
ر
ر
والوسائط المتعددة.

www.uop.edu.jo

القاعات التدريسية:
قاعات تدريسية عدد  ،3مشح زها حديد ،ومشح جعفر طوقان

قسم هندسة العمارة
ر ز
ونarch_dept@uop.edu.jo :
ر
التيد اإللكت ي
رئيس القسم
فرع4400 :
الهاتف +96265799555 :ي
سكرتتة القسم:

قاعات التدريس المساندة والمشاغل والمعارض
مختت
مختت الشاشة الحريرية ،مشغل الخزف ،مرسم الفنون،
معرض الكلية،
ر
ر
الضون ،مشغل المجسمات ،قاعات العرض والمناقشات.
التصوير
ي

فرع4020 :
الهاتف +96265799555 :ي

