جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

(( مفردات المناهج ))
اسم المادة:

اللغة االنكليزية  /المرحلة االولى

اهداف المادة:

 تعلم كيفية التعبير والتواصل في اللغة االنكليزيةااللمام الكامل باللغة االنكليزية التي تمكنهم من التواصل بمجال الهندسة المعمارية مع العالم بالنت
والمصادر وغيرها

اسم المادة:

مبادئ الفن والعمارة  /المرحلة االولى

اهداف المادة:

 .1تعريف طالب العمارة المستجد بأساسيات العمارة وارتباطاتها مع باقي الحقول العلمية المختلفة .
 .2توفير القاعدة النظرية التي يتم من خاللها التكامل مع مادة التصميم .
 .3تنمية الذوق الفني لدى طالب العمارة المستجد.

اسم المادة:

تاريخ عمارة  /المرحلة االولى

اهداف المادة:

 تعريف الطالب بعمارة وادي الرافدين من مقومات البيئة الطبيعية والحضارية وخصائصالنماذج المعمارية االساسية في عمارة وادي الرافدين من ( عصور ماقبل السالالت الى الفتح
االسالمي للعراق ) والنماذج المعمارية هي المدن والمعابد والقصور
كذلك تعريف الطالب بخصائص التشكيل المعماري لعمارة وادي الرافيدن من مواد بنائية وتقنيات
ونظم وانشاء
 تعريف الطالب بعمارة وادي النيلوبالتالي تعريف الطالب على طرز العمارة في وادي الرافدين ووادي النيل ( المملكة القديمة ) لكي يستفاد
منها في مادة التصميم المعماري .

اسم المادة:

تصميم معماري  /المرحلة االولى

اهداف المادة:

 .4تعريف طالب العمارة المستجد بأساسيات العمارة وارتباطاتها مع باقي الحقول العلمية المختلفة .
 .5توفر القاعدة النظرية التي يتم من خاللها التكامل مع مادة التصميم .
 .6تنمية الذوق الفني لدى طالب العمارة المستجد
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اسم المادة:
اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

حقوق اإلنسان  /المرحلة االولى
 -1تهيئة الطالب لتحمل مسؤوليته في تطبيق ما تعرف عليه من حقوق اإلنسان في الواقع .
-2إمكانية جعل الطالب واعيا ً لحقوق اإلنسان ليساعد الناس على فهم حقوقهم وواجباتهم .
 -3تعليم الطالب بأن اإلنسان له حق طبيعي وليس مكتسب وهذا الحق ال يتجاوز القوانين واألنظمة وتعليمه
أيضا بأن اإلنسان له حق وعليه واجب احترام اآلخرين والقوانين المركبة

تركيب مباني  /المرحلة االولى
 -1اكتساااا الطلبااة معااارف ومهااارات وعلااوم هندسااية وتطبيقيااة ماان خااالل التركيااز علااى
المفاهيم االساسية للمادة في تطاوير ذهان الطالاب واالساتعداد لتلقاي المعلوماات العلمياة
والهندسية في معرفة المواد البنائية من خالل:
أ -الخواص الفيزياوية والمعايير التقنية واالبعاد القياسية العالمية والمحلية.
ا -كيفياااااااااااة اساااااااااااتخ دام ماااااااااااواد البنااااااااااااء فاااااااااااي انشااااااااااااء العناصااااااااااار البنائياااااااااااة
(االساس_الجدار_السقف)والعناصر المكملة االخرى.
-2اعااداد الرسااوم التوةاايحية للعناصاار البنائيااة وبمقياااس رساام مالئاام مااع انجاااز رسااوم
مجساااامة() Isometricتوةااااح تقنيااااات ومااااواد البناااااء وصااااوال الااااى اعااااداد التفاصاااايل
المعمارية( )Architectural Detailsالكاملة بالشكل الذي يمكن الجهة المنفذة للمبناى مان
اتمامه بالشكل المطابق للتصاميم المعدة .

اهداف المادة:

الرياةيات  /المرحلة االولى
رفع المستوى العلمي واتاحة الفرصة امام الطلبة لينهلو من العلم ماامكن وزيادة معلومات الطالب بالعلم
والدراسة بعد تخرجه وانخراطه في الحياة واعطاء الطالب الهندسي بمعرفة الرياةيات االساسية ذات
العالقة باختصاصه .

اسم المادة:

حاسبــــــــــــــات  /المرحلة االولى

اسم المادة:

اهداف المادة:

 .1تهيئااة الطالااب للتعاماال مااع الحاسااوا وتاادعيم مهاراتااه الشخصااية بمااا يتناسااب مااع
تخصص الهندسة المعمارية.
 .2التركيااز علااى برامجيااات الحاسااوا الساااندة للمااواد المنهجيااة للمرحلااة ماان ناحيااة
البااارامل المكتبياااة  Microsoft Officeوبااارامل تحريااار الصاااور والتصاااميم
واالظهار المعماري. .
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اسم المادة:

اهداف المادة:

الرسم اليدوي المرحلة االولى
 .1تنمية قابلية الطالب على الرسم اليدوي واتقان رسم الخطوط والسطوح.
 .2ادراك االشياء بثالثة ابعاد ورسمها على الورق مع اعطاء االحساس بالبعد الثالث.
 .3تنمية قابلية الطالب على استيعاا االشياء في الطبيعة واالحساس بالفضاء المعماري وتحويلها الى
رسوم من خالل تعزيز االدراك الجمالي للطبيعة.
ادراك اللون والملمس والتجسيم من خالل الظل والظالل.
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اسم المادة:

اهداف المادة:

التصميم المعماري  /المرحلة الثانية
 -1تعليم الطالب لمن يصمم ؟ وأين يصمم ؟ وكيف يصمم ؟
 -2تعليم الطالب محاور إعداد الدراسات التحليلية ألجزاء ومكونات المشروع بدءاً باختيار الموقع
وانتهاءاً برمزية المشروع .
 -3تعليم الطالب كيفية التعامل مع المواد المختلفة وامكانيات كل منها وامكانية االقتصار على مادة
او مادتين .
 -4تعليم الطالب كيفية التعامل مع المحددات القوية للمواقع المقترحة بحسب وظيفة كل تمرين .
 -5كيفية العامل مع مشاكل وظيفية ورمزية تصميمية لمشاريع مختلفة األهداف والمواقع .

اسم المادة:
اهداف المادة:

-

اسم المادة:

تاريخ عمارة  /المرحلة الثانية
توفير خلفية معرفية عان تااريخ العماارة االوربياة للطالاب بحياث ياتمكن ان يتعارف علاى هاذ العماارة
ويميزها عن عمارة اي فترة او منطقة اخرى .
اطالع الطال ب علاى تجاارا معمارياة متنوعاة ولمراحال زمنياة مختلفاة وبشاكل يادعم الخازين الثقاافي
والمعرفي للطالب ويكون قادراً على توظيف هذا الخزين لخدمة عملية التصميم المعماري .
تحفيز الطالب على التحليل والتركيب والربط بين مايدرسه في هذ المادة والتصاميم المتنوعة االخرى
التي يطلع عليها والعائدة لفترات سابقة او حديثة تعود لفترات سابقة او حديثة والتي حاولات االساتلهام
او الترابط او التواصل مع العمارة االوربية وبالتالي تشكيل رؤية او موقف منها
تشااجيع الطالااب علااى البحااث والتقصااي وعاارط االفكااار والطروحااات ومناقشااتها سااواء االساابوعية او
الفصلية وكذلك تشجيعه على استخدام المصادر الموجودة في المكتبة وكذلك على الشبكة الدولية .

انشاءات ( )1المرحلة الثانية
تعليم الطلبة بالجوانب االنشائية للمنشاءات والتي تهم الهندسة المعمارية

اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

اإلظهار المعماري  /المرحلة الثانية
تعريااف الطالااب بمبااادئ التصااميم واإلسااقاط والمنظااور ماان خااالل الرسااومات الثنائيااة والثالثيااة األبعاااد
وإسقاطات الظل والمبادئ األساسية لرسام المنظاور المعمااري والمنظاور الاداخلي المتمثلاة بعارط مفهاوم
نقااط التالشاي ومحااور التالشاي ونقااط البعاد ومسااتوى اإلساقاط  ...وبالتاالي التعارف علاى طارق اإلظهااار
واإلخراج المعماري والتمكن من طريقة واحدة بشكل جيد على األقل .
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اسم المادة:

المنطق ومنهجية التصميم (المرحلة الثانية)
-

اهداف المادة:

-

اسم المادة:

اهداف المادة:

تعريف الطالب بأسلوا التفكير السليم والصحيح .
تمكين الطالب من تحليل النصوص المكتوبة عن التصاميم المعمارية وتشخيص جوانب االبتعاد
عن التفكير المنطقي .
تعريف الطالب بطبيعة عالقة األلفاظ بمعانيهاا وطبيعاة التاداخل ماا باين المعااني وتاأثر ذلاك علاى
المعنى النهائي الناتل .
تعريف الطالب بطبيعة الترابط بين العبارات أو االستنتاجات وعادم اقتصاار ذلاك علاى طبيعاة ماا
يقااال أو مااا مكتااوا ماان أفكااار وإنمااا أيض اا ً عالقتااه بتاارابط أفكااار الفكاارة التصااميمية للمشاااريع
المطروحة وإرجاعها إلى أسس االستنتاج السليم .
تعريااف وتمكااين الطالااب بأساااليب المغالطااة فااي التفكياار لعاادم الوقااوع فيهااا أو لتشخيصااها فااي
النصوص .

هندسة المساحة  /المرحلة الثانية
 -1قياس المسافات والزوايا األفقية والعمودية والعوارط و تسقيطها .
 -2قياس وتحديد المناسيب وتحديد االرتفاعات لألبنية واستخدامات األرط .
 -3المقاطع الطولية والعرةية و حجوم ومساحات األشكال المنتظمة وغير المنتظمة .
 -4الخطوط الكنتورية وطريقة رسمها وحساا الكميات الترابية.
 -5إكساا الخبرة العملية للمواةيع أعال من خالل التطبيق العملي للحاالت القياسية ميدانياً
باستخدام أجهزة المساحة

اسم المادة:

تركيب المباني ( / )2المرحلة الثانية

اهداف المادة:

 ربط التصاميم التنفيذية مع التصاميم المعمارية . إعداد التفاصيل الالزمة لكل مرحلة من مراحل التصميم لتكون واضحة عند التنفيذ. معرفة طرق التركيب والتشكيل. -التعرف على المواد والعناصر والمركبات البنائية وبناء الهيكلي الخرساني

اسم المادة:

الحرية والديمقراطية  /المرحلة الثانية

اهداف المادة:

توسيع إدراك الطالب بالمعلومات التي تخص الحرية والتعرف على تاريخ الحريات ومن هم الرجال الذين
نادوا بالحرية ثم جعل من الطالا بذرة للمناداة بتطبيق الحريات في المجتمع وشرح ما تعلمو للناس بغية
االستفادة من هذ المعلومات وكذلك تعريف الطالب بمعنى الديمقراطية ومن أين جاء هذا المصطلح وأين
طبقت أول األنظمة الديمقراطية وهل لو انه العالم والدساتير التي تنادي بالديمقراطية قد طبقتها أم ال .
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اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

الحاسبات  /المرحلة الثانية
 ترسيخ القناعة لدى الطالب بامكانية االستفادةعن استخدام الحاسوا  .وذلك من خالل اظهاراالمكانيات الفنية والهندسية وماتتمييز به من دقة وسرعة وكفاءة في حالة االستخدام الصحيح
للبرامل .
 الوصول الى مرحلة جيدة في استخدام برنامل االوتوكاد من خالل التالزم او التوازي بين خطياكتساا المهارة التصميمية وامهارة الفنية في استخدام البرنامل لتنفيذ واظهار التصاميبم .
التعرف على مميزات البرنامل مقارنة بالبرامل االخرى للرسم والتصميم والكرافك والتعرف على امكانية
التكامل والتفاعل مع تلك البرامل
الهندسة الوصفية /المرحلة الثانية
 -1بناء تمثيل وصفي لالشكال الثالثية االبعاد على المستوي
 -2ايجاد الوسائل العملية المساعدة في انتاج الرسوم الهندسية
 -3تصوير اشكال االجسام ومواقعها النسبية في الفراغ
 -4تحديد ابعاد االجسام ودراسة خصائصها الهندسية
 -5حل المسائل الهندسية المتعلقة باالجسام وتقاطعتها
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اسم المادة:
اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

الحاسبة والعمارة  /المرحلة الثالثة
.1تطوير المقدرات التفكيرية في تكوين االشكال والمجسمات لدى الطلبة
 .2يساعد على اخراج العمل التصميمي بافضل صورة مقنعة لدى المتلقي.
 .3تساعد الطلبة في اختبار افكارهم بصورة اسرع وتطويرها .

خدمات تكييف /المرحلة الثالثة
 -1تعريف الطالب في كيفية حساا األحمال الحرارية الالزمة لكل بناية .
 -2إعداد التصاميم الخاصة بمنظومات مجرى الهواء  Ducting Systemالالزمة لكل بناية .
 -3كيفية اختيار منظومة تكييف الهواء الالزمة لتوفير الحمل الحراري الاالزم والتغلاب علياه لتاوفير
شروط الراحة داخل الحيز .
 -4كيفية تحديد الموقع المناسب لهذ المنظومة بحيث ال ياؤثر علاى أو يتعاارط ماع الرسام الهندساي
للبناية .

المنطق ومنهجية التصميم /المرحلة الثالثة
 تعريف الطالب بطبيعة المناهل التصميمية بشكل عام والتباين فيما بينها . تمكين الطالب من تحليل المشاريع المعقدة والمتراكبة الوظيفة وذات الخصوصية غير المألوفة. تعريف الطالب بجوانب تحليل المشروع الرمزية والموقعية وإمكانات الجهة المستفيدة وعدم االقتصارعلى الوظيفية فقط .
 رفع إمكانية الطالب في معالجة أغلب جوانب المشاكل التصميمية المصاحبة للمشاريع .توسيع مدارك الطالب في أمكانية ارتباط الفكرة التصميمية بجوانب عديدة تفتح اآلفاق لتصاميم غير نمطية

تاريخ عمارة ( / )3المرحلة الثالثة
 تعريف الطالب على التوجهات والمدارس المعمارية المختلفة وفق تسلسل زمني اوالواالختالفات بين المدارس من جهة اخرى.
 تعريف الطالب على كيفية انعكاس هذ التوجهات على النتاج المعماري تعريف الطالب على كيفية التواصل مع التراث تعريف الطالب بالتوجهات المعاصرة وكيفية االستفادة من قواعد التصميم المعاصرة فيالتشكيل المعماري عن طريق استعراط االمثلة التطبيقية .
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اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:
اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

تركيب المباني ( / )3المرحلة الثالثة
-

المقارنة بين نظام البناء التقليدي وهذ األنظمة (تصميميا ً تنفيذياً اقتصاديا ً تفاصيل ) ....
التأكيد على التفاصيل لكل مرحلة من مراحل التصميم والتنفيذ .
معرفة طرق الربط .
مدى االستفادة من هذ األنظمة في األبنية المختلفة أو في أجزاء منها .
ربط هذ األنظمة مع نظام التقنية العالية . Hi-Tech
الزيارات الميدانية لبعض مواقع العمل للتعرف على التفاصيل الدقيقة لتنفيذ هذ األنظمة .
إمكانية استنباط أنظمة أخرى متطورة منها .

العمارة والبيئة /المرحلة الثالثة
The objectives of the subject is to explain the relation between natural
environment elements and their response in architectural climatic design. Will
study the following variables: thermal control, natural ventilation and
daylighting.
التصميم المعماري /المرحلة الثالثة
 -1تعليم الطالب أساليب تصميم مشاريع متنوعة في عالقاتها الوظيفية .
 -2تعليم الطالب أثر الموقع على اختيار الفكرة التصميمية المالئمة .
 -3تعليم الطالب إعداد الدراسات التحليلية التي تسبق البدء بالعملية التصميمية .
 -4تعليم الطالب طبيعة المتغيرات التي تدخل ةمن العملية التصميمية والتي تؤثر على اتخاذ القرار
التصميمي .
 -5تعليم الطالب على الخاوط فاي مشااكل تصاميمية ألنمااط وظيفياة مختلفاة مثال األبنياة الصاحية
الثقافية التجارية الخدمية اإلدارية .
االنشاءات( / )2المرحلة الثالثة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مباديء الهندسة االنشائية
خواص الخرسانة الطازجة ( )Fresh concrete
كيفية تصرف وعمل الخرسانة المسلحة .
انواع االحمال التي تتعرط لها االبنية وخواصها
خواص حديد التسليح وكيفية استخدامها في هياكل االبنية
انواع االسس المستخدمة في االبنية

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

اسم المادة:
اهداف المادة:

خدمات صحية /المرحلة الثالثة
 -1تعريف الطالب بميكانيكية حركة السوائل (الميا الخفيفة والثقيلة) .
 -2معرفة أشكال ونوعيات الوحدات الصحية المستخدمة في البناية .
 -3تعليم الطالب كيفية حساا الضغط المسلط على السوائل داخل األنابيب واتجا الحركة فيها .
تحديد مواقع الوحدات الصحية في البناية

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

اسم المادة:

اهداف المادة:

تصميم داخلي  /المرحلة الرابعة
 .1تعريااف الطالااب بالاادور الكبياار للفضاااءات الداخليااة علااى المسااتخدم إذ يقضااي اإلنسااان المعاصاار
معظم وقته في الداخل .
 .2تمكين الطالب من فهم أسس تصاميم الفضااءات الداخلياة وكيفياة التعامال ماع المشااكل التصاميمية
للفضاءات الداخلية من الناحية الوظيفية الجمالية الرمزية الخدماتية  ...الخ .
 .3ربااط تصااميم الفضاااءات الداخليااة مااع تصااميم القشاارة الخارجيااة للمبنااى والتعاماال مااع العمليااة
التصميمية للعمارة بصورة شمولية .

اسم المادة:

مباديء التخطيط والتصميم الحضري

اهداف المادة:

تهدف هد المادة الى تعريف الطلبة بمباديء علم التخطيط الحضري ومفاهيمه وتكوين فكرة اولية عن مباديء
التصميم الحضري لتهيئيتهم لدراسة التصميم الحضري واعداد تصاميم لمشاريعه في المرحلة الرابعة .كما أنها
تهدف الى تزويد الطلبة بخلفية معرفية تفسر اصول وطبيعة المدن والعوامل وراء تميز المدن عن بعضها من
جانبين ( الشكل والوظيفة ) اللذان يحددان هوية المدينة

اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:
اهداف المادة:

نظريات التصميم المعماري  /المرحلة الرابعة
النظري -:
 تعريف الطالب بفهم نظريات العمارة وعالقتها بتاريخ العمارة  /مفاهيم نظرية. التعرف على نظرية عمارة الحركات المعمارية ( كيفية تولد الحركات المعمارية ). النظرية التصميم العمارة. المفردات المطروحة في بناء األفكار التصميمية. القدرة على تثبيت البرنامل – ومشاكل التصميم وخلق التكوينات الثالثية. خطوات مناقشة مشاريع المرحلة المنتهية وتحديد موقفها من حركات العمارة.العملي -:
 اعداد تقارير من مطالعة خارجية لمواةيع عامة تقييم مشاريع معمارية بمعرفة اسسها الفلسفية وارتباط المشروع بحركة وخطوات التصميم فيها.التقرير الفصلي  -:دراسة مشروع تخرج لطلبة المرحلة المنتهية وتطبيق المعلومات التي اخذها الطالب
في دراسته.
خدمات مباني/المرحلة الرابعة
تعريف الطالب بالمتطلبات الخدمية التي لم يتعرف عليها في تعلمه للسنوات السابقة وخاصة في االبنية
المتعددة الطوابق

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:
اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

تصميم فضاءات خارجية/المرحلة الرابعة
 -1التعرف على تصميم الفضاءات الخارجية بشكل عام مع نبذ تاريخية .
 -2التعرف على أسس تصميم المواقع وفضاءاتها المفتوحة .
 -3التعرف على مكونات تصميم الفضاءات الخارجية بنوعيها الطبيعة والمصممة .
 -4االهتمام بالجانب البيئي والمناخي والحسي لتصميم الفضاءات الخارجية .
 -5االهتمام بالجانب الجمالي وإةفاء المتعة الحسية لمستخدمي هذ الفضاءات .
 -6إمكانية الطالب من التعامل ماع الفضااءات الخارجياة والتصااميم ةامن المقااييس المختلفاة ابتادا ًء
من تصميم الفناء الوسطي كفضاء مفتاوح والفضااءات المفتوحاة فاي االبنياة المتخصصاة وانتهاا ًء
بالفضاءات المفتوحة للمشاريع الحضرية ذات المقياس األوسع .
 -7تعليم الطالب طرق إظهار وإبراز هذ التصاميم سوا ًء باساتخدام الحاساب وبارامل ) (3d Maxو
) (auto CADأو باسااتخدام طاارق اإلظهااار باااأللوان المائيااة والخشاابية أو أي تكنيكااات إظهااار
مبتكارة ماان قباال الطالااب وأيضاا كيفيااة صااناعة المودياال الخااص بالفضاااءات الخارجيااة وتمثياال
الماء والنباتات كعنصرين مهمين ةمن هذ المادة .

إسكان  /المرحلة الرابعة
 إعداد مخطط إسكاني له القابلية والمقدرة على تصميم وتخطيط المجمعات السكنية كماله المقدرة علىوةع البرامل والخطط والسياسات اإلسكانية .

برمجة فضاءات/المرحلة الرابعة
 تعريف الطلبة بمفهوم البرمجة وعملية االستخالص تهيئة المشاريع وانتخاا احدها ليكون مشروعاً لالطروحةتدريب الطلبة على مفردات تقرير االطروحة مثل
تعريف المشروع
تحديد االهداف الخاصة والعامة
الجهة المستفيدة
سعة المشروع
مكونات المشروع
المواقع المقترحة – وبعض االمثلة المشابهة
تقديم تقريراالطروحة

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

اسم المادة:
اهداف المادة:

اسم المادة:
اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:
اهداف المادة:

علم النفس المعماري  /المرحلة الرابعة
 .1تهيئة الطالب لتطبيق مبادىء علم النفس في حقل العمارة .
 .2امكانية جعل الطالب واعيا ً بماهية علم النفس وارتباطاته بحقل العمارة .

دراسات صوتية  /المرحلة الرابعة
 -1قادرعلى تصميم قاعات سمعية كفوءة صوتيا ً
 -2ذو معلومات تمكنه من التغلب على المشاكل الصوتية في تصميم القاعات السمعية
 -3قادر على تطويع مفردات التصميم الداخلي للفضاءات السمعية في رفع كفاءة االداء الصوتي .

عمارة عربية اسالمية ومحلية/المرحلة الرابعة
 -1تعريف الطالب بالمضامين الفكرية واالنسانية للعمارة العربية االسالمية
 -2تعريف الطالب على طبيعة تخطيط المدن العربية االسالمية
 -3تعريف الطالب على خصائص وقيم العمارة العربية االسالمية
 -4تعريف الطالب على مميزات العمارة العربية االسالمية
 -5تعريف الطالب على اهم العناصروالمظاهرومفردات العمارة العربية االسالمية( الفناء الوسطي،
الصحن ،االيوان ،االروقة والطارمة ،السراديب والردهة ،المداخل والدهاليز ،واالبواب والنوافذاو
الكواه الصغيرة  ،الماذن  ،المحاريب ،المنبر ،القباب ،االسوار الخارجية )...
 -6تعريف الطالب بالخصوصية والطابع الذي غير العمارة وفي العصور المختلفة (قبل االسالم
االموي ،العباسي  ،الفاطمي ،االيوبي ،المملوكي  )....وفي مختلف الدول العربية واالسالمية
 -7تعريف الطالب بالفنون االسالمية والسمات االساسية للفن والزخرفة االسالمية
 -8تعريف الطالب باالنماط والوظيفية االساسية في االبنية االسالمية ( المساجد ،الجوامع ،القصور
الخانات  ،المدارس ،االسواق ،االضرحة والمداخن)....

نظريات تصميم حضري/المرحلة الرابعة
تعريف الطالب بالمباديء االساسية للتصميم الحضري
واهم المفاهيم والمفرادات المتداولة في مشاريع التصميم الحضري .
اةافة الى اهم المناهل الفكرية وتطبيقاتها في مشاريع التصميم الحضري العالمية والعربية .

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

اسم المادة:
اهداف المادة:

التصميم المعماري  /المرحلة الرابعة
يهدف تدريس المادة الى تعليم الطلبة كيفية التعامل مع البيئة المشيدة من خالل تنظيم العناصر العمرانية
والفعاليات االنسانية والتوصل الى تصاميم حضرية تاخذ بنظر االعتبار ماياتي :
 -1التنظيم الوظيفي الكفوء للفعايات الحضرية
 -2التوزيع والتنظيم االمثل للكتل والفضاءات الحضرية
 -3خلق التنوع في البيئة الحضرية وتحقيق المقياس االنساني في النسيل العمراني الحضري .

اسم المادة:

عمارة مستدامة

اهداف المادة:

تعريف طلبة المرحلة الخامسة بمفهوم االستدامة بصورة عامة والعمارة المستدامة بصورة خاصة
وبما يوفر قاعدة معلوماتية واسعة وشاملة نوعا ما.

اهداف المادة:

االطروحة التصميمية  /المرحلة الخامسة
تشمل االطروحة مواد متفرقة لغرط اكتساا المعرفة والخبرة الداء التصميم والتنفيذ للمشاريع المختلفة
في البلد وعلى الطالب الحصول عى هذ المعلومات ليتمكن من االشرف او التصميم او التنفيذ ...الخ

اسم المادة:

ادارة مشاريع  /المرحلة الخامسة

اهداف المادة:

.1تمكين الطالب من القدرة على التخطيط للمشروع الهندسي
.2لديه القدرة على استخدام االساليب العلمية في استخدام الموارد وتوظيفها بالطريقة االمثل لتحقيق نجاح
المشروع الهندسي.
.3يتعرف الطالب على اكثر من اسلوا للتخطيط في المشاريع الهندسية

اسم المادة:

فلسفة وعمارة  /المرحلة الخامسة

اسم المادة:

اهداف المادة:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تعريف الطالب بماهية الفلسفة .
تعريف الطالب بسؤال الفلسفة ككينونة فكرية .
تعريف الطالب باالختالفات النسبية بين التيارات الفلسفية .
تعريف الطالب بالمناهل الفلسفية المختلفة .
تعريف الطالب بأثر المناهل الفلسفية على اإلطار المفاهيمي للمنظومة المعمارية .
تعريف الطالب بطبيعة البحث عن الحقيقة في المنظومة الداللية التي يبتغيها المصمم في نتاجه .
تعريف الطالب بكيفية البحث للوصاول إلاى األطار العالئقياة باين حقال وماا باين العماارة بعاد أخاذ
الفلسفة أنموذجا ً .

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

اسم المادة:
اهداف المادة:

اسم المادة:

اهداف المادة:

اسم المادة:

اساليب البحث  /المرحلة الخامسة
 -1مسااعدة الطالاب علاى كتابااة التقاارير العلمياة والبحاوث واالطروحااات بوةاوح وتسلسال منطقااي
بالشكل الذي يعطي الثقة بالنتائل العلمية ويضمن اعتمادها.
 -2التعرف على المناهل الحديثة في المعرفة والبحث العلمي .

التخمين والمواصفات  /المرحلة الخامسة
-1تمكين الطالب من االلمام بعملية التخمين والمواصفات والتي تعتبر ضرورية لكل مهندس في موقع
العمل اوفي مرحلة التخطيط
-2تمكين الطالب من حساب الكميات بصورة دقيقة ووضع جداول الكميات الخاصة بالمشاريع والتي
تعتبر اساساً لتنفيذ اي مشروع.
 -3التعرف على الشروط العامة والخاصة للمقاوالت االنشائية

تفاصيل معمارية  /المرحلة الخامسة
االهداف االساسية هي تسليح الطالب بالمعلومات الالزمة في التصميم والتنفيذ والقدرة على متابعة
وسيطرة النوعية في االداء  .لكون المعماري قائد فريق العمل ( التصميم والتنفيذ ) وعليه يجب ان يكتسب
معلومات بحيث يكون متفوق على زمالئه في فريق العمل .

اهداف المادة:

اسم المادة:

قوانين بناء  /المرحلة الخامسة

اهداف المادة:

تعريف الطلبة بالقوانين المتعلقة بالبناء

اسم المادة:

ممارسة مهنية  /المرحلة الخامسة
 -1ان يلتزم المهندس المعماري الحديث التخرج باصول ممارسة صحيحة تحترم اخالقيات المهنة
في عالقته مع مايتاثر بعمله كمهندس معماري
 -2ان يستطيع الطالب من فهم كيفية صياغة اهداف المنظمة وغاياتها على المستوين الستراتيجي
والتكتيكي بما يحقق حالة النجاح للمؤسسة االستشارية
 -3ان يتمكن من وسائل االدارة المختلفة في تسيراهداف المنظمة االستشارية وماهية مسؤولياتها
القانونية واالخالقية .

اهداف المادة:

