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"لمؤتة في النفس مكانة، وفي القلب منزلة، وفي
الخاطر رعشة اعتزاز، كما لها في الذكرى مستقر

مجد وانتماء"

ه ا ر ث هللا  طّيب  ن  حسي ل ا ملك  ل ا ة  ل ال ج -

1 9 8 5  - ة ت ؤ م ة  ع م ا ج

قسم هندسة
العمارة

وتكنولوجيا
البناء

2020-2021

"وفي كل شبر من هذه األرض الطاهرة التي أنتم
عليها اآلن، كانت هناك قصة بطولة، وكل حفنة
من تراب هذه األرض مجبولة بدم المجاهدين
والصحابة الذين استشهدوا عليها،...، ونحن كلنا

يجب أن نكون األحفاد األوفياء لهؤالء األجداد

والمجاهدين العظام"

ن حسي ل ا ن  ب ي  ن ا ث ل ا بدهللا  ع ملك  ل ا ة  ل ال ج -

2006  - ة ت ؤ م ة  ع م ا ج



تاريخ كلية الهندسة

أنشئت كلية الهندسة والتي كانت تعرف سابقا بدائرة

الهندسة عام (1984)، تم تحويل دائرة الهندسة إىل كلية
عام (1990) وبدأت باستقبال الطلبة في الجناح المدني
عام (1991). يوجد في كلية الهندسة في الوقت الحاضر
سبعة أقسام اكاديمية، جميع هذه األقسام تمنح درجة
البكالوريوس في حقول الهندسة المختلفة، كما وتمنح

الكلية درجة الماجستير في تسعة برامج هندسية.

تمتلك الكلية سمعة ممتازة بين كليات الهندسة
األردنية و العربية من خالل تخريج المهندسين المؤهلين

الذين اثبتوا جدارتهم في أسواق العمل المحلية
واإلقليمية والدولية، تعمل الكلية عىل خطة إستراتيجية

لبرامجها األكاديمية ليتم اعتمادها من قبل لجنة
االعتماد الدوليه من الواليات المتحدة األمريكية
Accreditation Board for Engineering and

Technology (ABET، من أجل الحفاظ عىل تفوقها
في التعليم الهندسي في األردن و المنطقة.

تقديم برنامج دراسي متكامل في هندسة العماره
قادر عىل تخريج أفواج متميزه تنافس في السوق

المحلّي و العالمي.
تسهيل فرصة دراسة هندسة العماره ألبناء الجنوب
األردني وجعله أقرب جغرافياً وبالتالي تخريج أفواج
قادره عىل انعاش الفن المعماري في تلك المناطق

ومواكبة العصر.

الرؤية

يهدف قسم هندسة العماره في جامعة مؤته اىل تحقيق

الريادة األكاديميه من خالل تخريج أفواج من المعماريين
المبدعين والقادرين عىل النهوض في الفن المعماري

محلياً عالمياً. كما وأنه يهدف اىل خدمة الجنوب األردني
من خالل مقترحات لمشاريع ابداعية من تصميم طلبتها
وأبناءها بحيث ترّكز عىل تراثها الغني و تعيد احيائه مع

ادخال أنظمة البناء الحديثه والمستدامه.

الرسالة

1- تقديم خطة دراسية شامله ومواكبة لتطورات العمارة
في العالم.

2- تشجيع التعاون بين طلبة هندسة العمارة و طلبة
التخصصات الهندسية األخرى من أجل تصميم مشاريع

متكاملة و بالتالي فهم سوق العمل.

3- تفاعل الطلبة مع المجتمع المحلّي من خالل تصميم
مشاريع تحاكي احتياجات البيئة المحليه في مواقع

حقيقية في محافظة الكرك.

4- التعاون مع الدوائر الحكومية و المكاتب الهندسية
في محافظة الكرك لمشاركة الطلبة في تصميم مشاريع

حقيقية.

5- تسليط الضوء عىل الرموز المعماريه التراثية في
المحافظه من خالل مشاريع الطلبة وتشجيع السياحة

في المحافظة.

6- التركيز عىل أسس البحث العلمي وتزويد الطلبة
بالمهارات األساسية التي تمكنهم من اكمال دراساتهم

العليا.

األهداف

 169 ساعة معتمدة 

خمس سنوات دراسية

خّطة دراسية متكاملة

بكالوريوس هندسة
العمارة وتكنولوجيا البناء

)


