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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛بإذنه وسراجًا منريًاوهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل 

 بعد:أمجعني، أما  وعلى آله وصحبه بن عبداهلل مدحمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول العلم واهلداية، 

لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السعودي التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل الوظائف

على اهلل  السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا

 يف دفع عجلة التقدم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا ثم

 لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.، التنموي

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

ومن بعده مشروع املؤهالت  ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنيةاملتطلبات

الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد كل منهما يف زمنه،  الذي ميثلاملهنية الوطنية، و

ة متثل سوق العمل واملؤسسة العامة يف بنائها على تشكيل جلان ختصصي وكذلك املؤهالت الحقًا املعايري

حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل،  للتدريب التقين واملهين

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةلتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة مت

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

كليات التقنية " ملتدربي تقنية التشييديف قسم  اإلنشاءات املدنيةخطة "التدريبية اخلطة تناول هذه وت

موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات الالزمة على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل 

 .مجهلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا الربنا

أن تسهم  التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل اخلطةوهي تضع بني يديك هذه  اإلدارة العامة للمناهجو

 . خاٍل من التعقيدمباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط  شكلب

إنه مسيع جميب  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و

 الدعاء.

 لمناهجلاإلدارة العامة 
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27  109 .بيان باملعامل والورش واملختربات 
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 صف الربنامج: و

ُُاءات املدنيةصُُُُُُمم دبلوم  ُُم   اإلنشُُُ ُُوق العمل ا لية مبا يتوافق مع احتياجات املدنية واملعمارية تقنيةاليف قسُُُ  سُُُ

 مدة كل فصُُل، نصُُفيةفصُُول تدريبية  مخسُُةيف ، يف الكليات التقنيةى هذا التخصُُص التدريبب عل يتمو، للتخصُُص

سُُوق   سُُاعة تدريب عملي يف (490)إىل  تدريب، إضُُافة ( سُُاعة1696) مبجموع ،تدريبيًا عشُُر أسُُبوعًامثانية  تدرييب

 ساعة معتمدة.    (79، مبا يعادل )العمل

الرسُُم اإلنشُُائي،  ، على املهارات التخصُُصُُية يف: ورش الشُُدات وحديد التسُُليح   مجيف هذا الربناويتم التدريب 

ملساحة، تقنية وأعمال اخلرسانة، خواص تقنية البناء، ا ،خواص واختبارات املواد، ستاتيكا، الرسم اإلنشائي باحلاسب

واختبارات الرتبة، كميات ومواصُُفات، إدارة التشُُييد، شُُبكات املياه والصُُرف الصُُحي، تقنيات الطرق، اإلنشُُاءات    

، والرياضُُُُُُُيات، وتطبيقات واللغة اإلجنليزية، واللغة العربية، مهارات عامة يف الثقافة اإلسُُُُُُُالمية إىلإضُُُُُُُافة املعدنية 

 .(السلوك الوظيفي ومهارات اإلتصالأو )مقرري التوجيه املهين والتميز و ي، والتعرف على عامل األعمالاحلاسب اآلل

املدنية تقنية المن قسُم   اإلنشُاءات املدنية دة اجلامعية املتوسُطة يف ختصُص   هذا الربنامج الشُها  من اخلريجومينح 

مراقب إنشُُُُاءات مدنية، رسُُُُام خرائط، مسُُُُا ، مسُُُُاعد      ق،)مراقب طر يعمل يف اجملاالت أن ومن املتوقع، والعمارية

 ( ، فين حمترب يف التخصص، مساعد مهندس مدنيمدرب يف التخصص، فين مواصفات ومقاييس يف التخصص

 اهلدف العام للربنامج:

تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُُة العمل يف جمال اإلنشُُُُاءات املدنية،  إىليهدف هذا الربنامج  

 يف اإلطار الوطين للمؤهالت. مساخلاوحيصل على املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :أنبنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 .يستلم موقع العمل 

  يف موقع العمل. السالمة املهنةيتقيد بإجراءات 

  .يرسم املخططات اهلندسية 

 املخططات اهلندسية. يقرأ 

 .خيترب جودة املواد املدنية 

 .يشرف على تنفيذ األعمال  املدنية 

 .يشرف على تنفيذ األعمال اإلنشائية 

 .يستلم أعمال تشيطيب املباني 

 .يستخدم أنواع العوازل يف املباني 

 ملباني.خيترب أعمال العزل يف ا 

 .يتعرف على علم السكون 

 .يتعرف على مبادئ التحليل اإلنشائي 

 .يستخدم األجهزة املساحية ألعمال الرفع والتوقيع املساحية 
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 .يتعرف على خواص الرتبة الفيزيائية وامليكانيكية 

 .جيري اإلختبارات املعملية واحلقلية على الرتبة 

 .حيسب كميات املشروع 

 مشروع.يعد املواصفات الفنية لل 

 .يتعرف على أنواع شبكات تغذية املياه والسيول والصرف الصحي 

  والرأسي للطرق إلنشائها.األفقي يقوم بإنشاء التخطيط 

 .يتعرف على نظم اإلنشاءات الفوالذية ومكوناتها وتصميمها 

 .التعرف على األنظمة اإلنشائية القدمية واحلديثة 

 .حتديد النظام اإلنشائي 

  خالل الرسومات التنفيذية والتقارير الفنية.خيرج املشروع من 

 

  

  



 القسم

 تقنية التشييد
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  مناهجلاإلدارة العامة ل
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 

 118 من  7

 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية
 

2
n

d
 s

e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م املقرررمز  اسم املقرر املتطلب

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
ول

أل
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

3 CCIV 101  Occupational safety  CIV 9150  2 2 0 0 2 91501 ميدن 101 السالمه املهنية  مدن 

2 MATH101 Mathematics  MAT8101 3 3 0 1 4 101 2 ضاري 121 الرياضيات  ريض 

4 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 1013 حاسب101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

5 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 4 جنلا 101 (1لغة إجنليزية )  جنل 

6 PHYS 101 Physics  PHY 8101 3 2 2 1 5 101  5 يفيز  101 الفيزياء  فيز 

7 VOCA 101 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC 107 2 2 0 0 2 101 6 مهين 101  التوجيه املهين والتميز  مهن 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 

ISL 102 
2 2  0 0 2 

 سلم101

 سلم 102
 7 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

8  CCIV 102  Steel & Formwork W/S   CIV 151  2 0 4 0 4 1518 ميدن 102 ورش شدات وحديد تسليح  مدن 

Total Number of Units 19 14 10 3 27 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB101 Technical Writing   ARB 101 2 2 0 0 2 1011 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

2 ENGL102 English Language -2 ENGL 101 ENG8102 3 3 0 1 4 102 2 جنلا 102 (2اللغة اإلجنليزية ) جنلا 101 جنل 

3  CCIV111  
Properties & Testing Of 

Materials 
   CIV9153  3 2 2 0 4 9153 3 ميدن 111 خواص واختبارات املواد  مدن 

4 CARC131 
Introduction to 

constructionTechnology 
  ARC9253 2 1 2 0 3 9255 4 يعمر 131 مقدمة يف تقنيات البناء  عمر 

5  CCIV112  Static MATH101  CIV 155  3 3 0 2 5 155 5 ميدن 112 ستاتيكا ضاري121 مدن 

6  CCIV122  
Computer Drafting  

civil/Structral 
ICMT 101  CIV9253  2 0 4 0 4 9253 6 ميدن 122 الرسم اإلنشائي باحلاسب  حاسب101 مدن 

7  CCIV 121  Structural Drafting    CIV9152  4 2 4 0 6 9152 7 ميدن 121 الرسم اإلنشائي   مدن 

Total Number of Units 19 13 12 3 28 المجموع 
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3
rd

 s
e
m
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No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ENGL 103 English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 3 0 1 4 103 1 جنلا 103 (3اللغة اإلجنليزية ) جنلا 102 جنل 

2 CCIV  241  Surveying MATH101 CIV 9154  2 1 2 1 4 9154 2 ميدن 141 مساحة ضاري 121 مدن 

3  CCIV  232  Concrete Technology  CCIV 111   CIV 156  3 2 2 0 4 1563 ميدن 232 تقنيات وأعمال اخلرسانة ميدن111 مدن 

4 CCIV  233  Concrete Structures  CCIV 112  CIV 251  4 4 0 1 5 251 4 ميدن 233 إنشاءات خرسانية ميدن  112 مدن 

5  CCIV  213  
Properties & Testing of 

Soil 
   CIV 252  3 2 2 0 4 2525 ميدن 213 خواص واختبارات الرتبة  مدن 

6 CARC 214 
Quantities and 
Specifications 

MATH101  ARC 250 3 2 2 0 4 2506 يعمر214 كميات ومواصفات ضاري 8101 عمر 

Total Number of Units 18 14 8 3 25 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 

 

4
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS 101 
Professional Ethics & 

Comm. Skills 
VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101 1 سلكا 101 السلوك الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك 

2 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   2 ماهر 101 مهارات التعلم 

3 CCIV  251 
Construction 
Management 

 CIV 9250 3 2 2 0 4 9250 3 ميدن 251 إدارة التشييد  مدن 

4 CCIV  252 
Water & Sanitary 

networks 
 CIV 9254 3 3 0 1 4 9254 4 ميدن 252 شبكات املياة والصرف الصحي  مدن 

5 CCIV  261 Pavement Techniques CIV 4252 CIV 9255 3 2 2 0 4 9255 5 ميدن 261 تقنيات الطرق ميدن 213 مدن 

6 CCIV  271 Steel Construction CIV 4155 CIV 256 3 3 0 1 4 256 ميدن112 مدن  6 ميدن 271 إنشاءات معدنية 

7 CCIV  281 Project  CIV 9260 4 2 4 0 6 92607 ميدن 281 مشروع  مدن 

Total Number of Units 20 16 8 2 26 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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5
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

س
ام

خل
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 و.م

CRH 

1 CIV 4299 Co-operative Training 4 دنمي 299 التدريب التعاوني 

Total Number of Units 4 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
79 57 38 11 106 

Total of training Hours (16×106  )+ Cooperative training Hours (490) 2186  490التعاوني + التدريب 1696=   106×   16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصصاملختصر الوصف   
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 2 الساعات املعتمدة دنمي 101 الرمز السالمة مهنية املقرراسم 

يتناول هذا املقرر قواعد وإجراءات األمن والسالمة املهنية ومسئولية جهة العمل والعاملني حياهلا،  الوصف:

الالزمة لتحقيقها يف املوقع والورشة، والتأكد من إلتزام  باألضافة إىل معايري األمن والسالمة واألجراءات

كافة العاملني بإجراءات األمن والسالمة املعمول بها وحتقيق بيئة عمل مناسبة آمنة من احلوادث وتوفري 

 .السالمة جلميع العاملني.

 2 الساعات املعتمدة دنمي 102 الرمز حديد تسليحورش شدات  و املقرراسم 

اجلانب التنفيذي  مارية وجماالت عملها باإلضافة إىليتناول هذا املقررالتعريف بالتقنية املدنية واملع الوصف:

ألعمال الشدات اخلشبية لكل من القواعد وامليدات واألسقف والكمرات والسالمل واحلوائط الساندة 

ومعرفة  ،عناصر اإلنشائيةالتسليح هلذه ال أعمال حديد ما يتدرب على تنفيذوطرق استالم هذه األعمال. ك

 .العدد واألدوات املستخدمة لكل من الشدات اخلشبية واملعدنية وأعمال حديدالتسليح

 3 الساعات املعتمدة دنمي 111 الرمز خواص واختبارات املواد املقرراسم 

املختلفة املستخدمة اخلواص امليكانيكية والفيزيائية والكيميائية للمواد التعريف باملقرر  هذا يتناول الوصف:

 قتها للمواصفات القياسيةيف تقنية البناء ومدى تواجد هذه املواد يف البيئة اليت يتم تنفيذ املبنى فيها ومطاب

   ة.نشائيالزمة الختبارات املواد اإلالقيام بالتجارب ال، وةالعامليو ةا لي

 2 الساعات املعتمدة دنمي 141 الرمز مساحة املقرراسم 

تدريب على ال إىل جانب، ونة لهعلم املساحة واملبادئ األساسية املكبف يتعريتناول هذا املقرر ال الوصف:

 يف وأخذ القياسات وإعداد امليزانياتاملساحي والتوقيع  لعمل الرفع املختلفة املساحية األجهزة استخدام

  .التقنيات احلديثة يف علم املساحة ضمن استخدام ومطابقة الرسومات على أرض الواقع مراحل تنفيذ املشروع

 2 الساعات املعتمدة دنمي 251 الرمز إدارة التشييد املقرراسم 

تنظيم وإدارة عقود املناقصات وإجراءاتها، وكيفية اهلندسية وأنواع العقود ف على يالتعر املقرريتناول   الوصف:

ع يف مهام اإلدارة الفنية للمشرواملشاركة فيه وملشروع  واألطراف كما يتناول مراحل ا ،مشروعات التشييد

وإعداد ا من االستشاري هوثائق املشروع من جداول كميات وخمططات تنفيذية ومواصفات واعتمادمراجعة 

إىل التدرب على أساليب التخطيط واجلدولة  ةضافوطرق إدارة موارد املشروع، باإل التقارير وكتابة ا اضر

ىل جانب إملشروع املختلفة اباطن خالل مراحل ال يللمواد والعمالة واملعدات ومقاولوع املتبعة يف إدارة املشر

ة مع استخدام نشطة املشروع املختلفأاعداد الربامج التفصيلية ملراحل التنفيذ وكيفية حتديد زمن تنفيذ 

 .لي يف ختطيط وجدولة املشروعاحلاسب اآل
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 3 الساعات املعتمدة عمري 214 الرمز كميات ومواصفات املقرراسم 

دراسة مستندات التعاقد ومفهوم املقايسات التثمينية وقائمة الكميات إىل مهارات هذا املقرر يتناول  الوصف:

 وأعمال املبانيأعمال اخلرسانة العادية واملسلحة و الردمو جانب القيام بأعمال حصر الكميات ألعمال احلفر

 لألعمال املنفذة واخلتامية وبنود األعمال وطريقة عمل املستخلصات الدوريةبيان مواصفات ووأعمال العزل 

 واستخدام إحدى الربجميات املتخصصه لذلك.

 2 الساعات املعتمدة عمري 131 الرمز البناء مقدمة يف تقنيات املقرراسم 

حتديد وكيفية واملتقدمة نظمة االنشائية القدمية واحلديثة استعراض األ يتمهذا املقرر من خالل   الوصف:

واختبار جودة األعمال الصحية والكهربائية وأعمال التشطيبات والعزل املنفذة نشائي املناسب، النظام اإل

 عليهاهمية الطاقة وطرق احلفاظ تعريف بأالالسعودية، كذلك  حسب املواصفات يف املباني واستالمها

 .اختبارهاوطرق تركيبها و أنواع العوازل املختلفةستخدام با

 3 الساعات املعتمدة دنمي 112 الرمز ستاتيكا املقرراسم 

( ومبادئ التحليل اإلنشائي مثل حتليل القوى، وحساب ردود Staticsيتناول هذا علم السكون )  الوصف:

والقوى الداخلية للعناصر اإلنشائية البسيطة.  وكذلك رسم شكل القص وعزم اإلحنناء إضافة  ،األفعال

 جهاد يف العناصر اإلنشائية البسيطة.إجياد قيمة االنفعال واإلىل إ

 4 الساعات املعتمدة دنمي 121 الرمز نشائياإلرسم ال املقرراسم 

  إىلنشائية )خرسانية ومعدنية(، إضافة اإلعمارية واملخططات املرسم  أساسيات يتناول هذا املقرر الوصف:

لفة للمنشآت اخلرسانية واملعدنية، كما التفاصيل واملقاطع اخلاصة جبميع العناصر اإلنشائية املخت رسم

  .يتم تنفيذه باملوقع مبا اهلندسية الرسومات ةكد من مطابقيتناول كيفية قراءة تفاصيل املخططات والتأ

 3 الساعات املعتمدة دنمي 232 الرمز تقنيات وأعمال اخلرسانة املقرراسم 

بصبها ودمكها وإنتهاء بتشطيبها ويتناول هذا املقرر مراحل صناعة اخلرسانة ابتداء من خلطها ونقلها  الوصف:

اإلجراءات  إىل التأكيد علىومعاجلتها. كما يتناول املقرر طرق األسراع مبقاومة اخلرسانة، باألضافة 

 للتأكد مناملقرر القيام بالتجارب الالزمة  و يشمل واإلحتياطات الواجب اختاذها حبسب الظروف املناخية.

 جودة اخلرسانة الطازجة يف املوقع واخلرسانة املتصلدة يف املنشأة.  

 4 الساعات املعتمدة دنمي 233 الرمز إنشاءات خرسانية املقرراسم 

أساسيات اإلنشائي وساسيات التحليل يتعرف املتدرب فى هذا املقرر على أنواع املنشآت اخلرسانية وأ  الوصف:

يق واستخدام املواصفات مع تطبعمدة والقواعد واحلوائط الساندة، التصميم للبالطات والكمرات واأل

 استخدام الربجميات اخلاصه بالتحليل والتصميم اإلنشائي .القياسية و
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 3 الساعات املعتمدة دنمي 213 الرمز خواص واختبارات الرتبة املقرراسم 

واصها الفيزيائية وامليكانيكية وتصنيفها وكيفية يقدم املقرر دراسة الرتبة بأنواعها ومعرفة خ  الوصف:

مال الرتبة حسب األنظمة العاملية كما يشمل املقرر املواصفات القياسية ألع األمحال.سلوكها حتت تأثري 

 على الرتبة.عدد من اإلختبارات املعملية و

 2 الساعات املعتمدة دنمي 122 الرمز باحلاسب اآلليالرسم اإلنشائي  املقرراسم 

إعداد الرسومات اإلنشائية باحلاسب اآللي واليت تشمل اللوحات اإلنشائية  مهاراتهذا املقرر يتناول  الوصف:

لألعمدة وا اور واألساسات والبالطات والقطاعات اإلنشائية املختلفة مع الطباعة وإخراج اللوحات 

 .نشائيةسب إلعداد األشكال املعمارية واإلاستخدام أوامر الرسم باحلا ةكيفيو.

 3 الساعات املعتمدة دنمي 252 الرمز والصرف الصحياملياه شبكات  املقرراسم 

السُُيول والدرسُُات األولية و تغذية باملياة وشُُبكات الصُُرف الصُُحير أنواع شُُبكات اليتناول املقر  الوصف:

ُُتخدمة يف أنواع الالزمة هلا و ُُري املسُُ ُُبكة و املواسُُ ُُيانتها األجزاء املكونة هلا وكل شُُ طريقة تنفيذها وصُُ

ُُو أختبارهاو ُُادر املياة وقراءة املخططات التنفيذية هلا، كما يشُُُُُ ني اهليدروليكية حلركة القوانمل مصُُُُُ

ُُري و ُُاب أقطاراملوائع يف القنوات املفتوحة واملواسُُ ُُبكات  ها يفحسُُ ُُافة األنواع املختلفة من الشُُ  إىلباألضُُ

ُُتهالك للميا  ُُكانية وحتديد معدالت األسُ ُُة الكثافة السُ ُُتخدام اخلزانات  احلالية و هدراسُ ُُتقبلية واسُ املسُ

 .العلويةاألرضية و

 3 الساعات املعتمدة دنمي 261 الرمز تقنيات الطرق املقرراسم 

 رأسيالواملتضمنة التخطيط األفقي وء الطرق يتناول هذا املقرر األسس العلمية والتقنية املتعلقة بإنشا الوصف:

للطرق وعناصر القطاع العرضي للطريق وانواع وأشكال تقاطعات الطرق ثم التعرض بالتفصيل للنواحي 

سفلتية دمك الرتبة حتى إنشاء الطبقة اإل أعمال شراف على مشروعات الطرق منالفنية الالزمة للتنفيذ واإل

وكيفية تقييم سطح الرصف وحتديد عيوب الرصف صف املرن بإجياز لطرق تصميم الر للطريق ثم يتطرق

وعات الطرق حسب املواصفات سس الفنية لإلستالم مشراألوسلوب املثاىل لصيانة الرصف وحتديد األ

 .ا ددة

 3 الساعات املعتمدة دنمي 271 الرمز إنشاءات معدنية املقرراسم 

ُُآت الفوالذية الوصف: ُُافة إىل مبادئ ومكوناتها و يتناول هذا املقرر أنواع املنشُُُُ ُُائية هلا باإلضُُُُ  النظم األنشُُُُ

ا تصُُُميمها و رمسهاللحام وتصُُُميم األعضُُُاء الفوالذية املختلفة وأنواع الوصُُُالت بني األعضُُُاء باملسُُُامري و

سُُتالم األعمال االتشُُييد باملوقع ومتابعة جودة العمل ويشُُمل طرق التصُُنيع بالورشُُة و طرق تنفيذها كما و

 مشاريع املنشآت الفوالذية. ملختلفة من املخططات املستخدمة يفءة واستخراج البيانات اقرا إىلباألضافة 
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 3 الساعات املعتمدة دنمي 281 الرمز مشروع  املقرراسم 

حيث  أكثر من ختصص ات التقنية املدنية، وقد يكون يفأحد ختصص يف قييكون املشروع تطبي الوصف:

املقررات الدراسية بطريقة تكاملية وبصورة عملية مماثلة ملا يتم  توظف املهارات اليت مت التدريب عليها يف

 أو رسومات تنفيذية أو كالهما. تقرير فينبحيث يتم اخراج املشروع ، سوق العمل يف
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 الوصف التفصيلي ملقررات التخصص

ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 دنمي 101 لرمزا املهنية السالمة املقررسم ا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    2 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

 إىلهذا املقرر قواعد وإجراءات األمن والسالمة املهنية ومسئولية جهة العمل والعاملني حياهلا، باألضافة يتناول 

جراءات لتأكد من إلتزام كافة العاملني بإمعايري األمن والسالمة واألجراءات الالزمة لتحقيقها يف املوقع والورشة، وا

 بة آمنة من احلوادث وتوفري السالمة جلميع العاملني.األمن والسالمة املعمول بها وحتقيق بيئة عمل مناس

 هلدف العام من املقرر: ا

اإلجراءات الوقائية اليت جيب اتباعها يف مواقع العمل لتجنب وإكساب املتدرب املهارات  إىليهدف هذا املقرر 

 .وقوع احلوادث

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يلتزم بقواعد األمن والسالمة.  -1

  ام العاملني بقواعد األمن والسالمة.زيتأكد من إلت  -2

  يتأكد من توفر اإلسعافات األولية.  -3

 .طفايات احلريق صالحيات يتأكد من  -4

 .يتأكد من وجود احلراسات األمنية باملوقع  -5

 .طرق تنفيذ احلواجزعلى عرف تي  -6

 ينظم احلركة داخل املشروع لتفادي احلوادث.   -7

 .دد أنواع اللوحات التحذيرية واألرشاديةحي  -8

 .األدوات التى جيب وضعها فى صناديق األسعافاتحيدد األدوية و  -9

 يدرس خطط الطوارئ املعدة ملواقع مشابهة.  -10

 يعد التقارير واإلحصائيات األمنية اخلاصة باملشروع.  -11
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 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 السياسة العامة للسالمة املهنية 

 0 2 التدريب و نشر الوعي بأمور السالمة املهنية 

  0 6 حتليل و إدارة املخاطر 

 0 4 من يف املوقعاأل 

 0 2 التحقيق يف احلوادث و إعداد التقارير و اإلحصائيات 

 0 2 التفتيش الدوري على مواقع العمل الكتشاف املخاطر 

  0 4 السالمة ونظم العمل اآلمنةقواعد وإرشادات 

  0 2 ومكافحة احلريقمعدات السالمة 

 0 2 االسعافات األولية و اخلدمات الطبية 

 0 4 السالمة والصحة املهنية و إجراء القياسات اخلاصة مبوقع العمل 

 0 2 الربامج املتخصصة يف السالمة والصحة املهنية 

 اجملموع
2 0 

32 
 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلبس اخلوذة الواقية والقفازات  امليداني، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل و املعدات األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

 واملالبس املالئمة للعمل.
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 السعوديةاململكة العربية 

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  18

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  السياسة العامة للسالمة املهنية 2

 تعريف السياسة العامة للسالمة املهنية. 

  السياسة اخلاصة باملنشأةالتعريف ب. 

 الئحة السالمة املهنية للمنشأة: 

o .أهداف برنامج السالمة 

o .مفهوم وفلسفة الربنامج 

o .املسئول عن برنامج السالمة 

o .املسئوليات العامة جلميع العاملني باملنشأة 

o .طرق متابعة برنامج السالمة املهنية 

 .أهداف قوانني السالمة العامة يف دول جملس التعاون اخلليجي  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  الوعي بأمور السالمة املهنيةونشر  التدريب 2

 .املعلومات املطلوبة لتنفيذ برنامج التدريب و نشر الوعي 

 .تدريب العاملني اجلدد باملنشأة 

 : تدريب العاملني القدامى باملنشأة 

o جراء التدريب للعاملني القدامى حاالت احلاجة إل

 .عناصرهو

o دة الوعي بأمور السالمة املهنيةبرنامج زيا : 

o  النشرات الدوريةإعداد. 

o تثبيت امللصقات. 

o  الصور و العبارات اإلرشاديةونشر اإلحصائيات. 

 جماالتهمة اليت جيب أن يشملها التدريب والعناصر اهلا.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  حتليل وإدارة املخاطر 6

  والكوارث وذكر أهم مصُُُُادرها التعريف مبفهوم األخطار

 و تصنيفها.

o الكوارث الطبيعيةاألخطار و 

o الكوارث البشرية األخطار و 

o الكوارث الصناعيةاألخطار و 

 .تقييم مواقع العمل واكتشاف املخاطر 

 تقييم املخاطر وحتليلها. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  19

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 خطط الطوارئ :اإلعداد حلاالت الطوارئ و 

o  املنشأةباحلاالت الطارئة املتوقع حدوثها. 

o تشمل إجراءات جمابهة املواقف الطوارئ و خطط

 .الفجائية

o  اليت تشملها خطط الطوارئ   املهمةالعناصر 

 : ) اإلخالء، مكافحة احلرائق، منع تسرب مثل خطط

 املواد اخلطرة، التعامل مع اإلصابات البليغة وغريها(  

 جتارب التأكد من كفاءة خطة الطوارئ 

  جتهيزات خطط جمابهة املخاطرإدارة املوارد املتاحة وتوفري. 

 إجراءات خطة جمابهة املخاطرعناصر و. 

 :  من يف املوقعاأل 4

  احلراسة األمنية.أهمية 

 املوقع راسة األمنية يفأماكن احل.   

 إجراءات تأمني املوقع.        

 لذاتي.التفتيش ا 

 .تفتيش املتعلقات 

 .إثبات املهمات الداخلة للموقع 

 كيفية التعامل مع األحداث و تسجيلها.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 التحقيق يف احلوادث وإعداد التقارير واإلحصائيات :  2

 والتحقيق فيها.خاطر اليت جيب اإلبالغ عنها حتديد امل 

 من يقوم بالتحقيق حتديد طرق اإلبالغ ومتلقي البالغ و. 

 احلوادثمناذج اإلبالغ والتحقيق يف اإلصابات و. 

 اإلصابات وكيفية يات الواجب إعدادها عن احلوادث واإلحصائ

  .اإلستفادة منها

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  التفتيش الدوري على مواقع العمل الكتشاف املخاطر 2

  أهمية التفتيش الدوري للتعرف على املخاطر 

  مناذج الفحص اخلاصة بالتفتيش 

 التصحيحية لتجنب املخاطر       اإلجراءات الوقائية و 

 تفتيش املتعلقات وإثبات املهمات الداخلة للموقع ذاتي والتفتيش ال 

 : اهليكل الوظيفي وتوزيع املسئوليات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي
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  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  20

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o مسئوليات كافة العاملني باملنشأة 

o مسئوليات املشرفني 

o مسئوليات إدارة املنشأة 

o مسئوليات مسئولي السالمة 

 جلنة السالمة و الصحة املهنية: 

o .مسئولياتها 

o تشكيلها. 

o جدول أعماهلا.  

 :  إرشادات السالمة و نظم العمل اآلمنةقواعد و 4

 وقع ) املعامل ، الورش،  تعليمات وإرشادات السالمة اخلاصة بامل

 املكاتب (  املخازن،

 .إرشادات تطبيق تعليمات السالمة املهنية 

 .طرق العمل اآلمنة جلميع األنشطة باملنشأة 

  األولية.توفري اإلسعافات  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  ومكافحة  احلريق معدات السالمة 2

 :معدات السالمة للوقاية الشخصية 

o أهمية معدات السالمة للحفاظ على سالمة العاملني. 

o .وصف معدات ومهات الوقاية الشخصية 

o لنوع املخاطرختيار املعدة املناسبة ا. 

o الطريقة السليمة لالستعمال. 

o  حفظها وختزينهاطرق الصيانة و. 

 وسائل منع احلرائقمعدات مكافحة وإطفاء احلريق و 

o أسباب وأنواع احلرائق. 

o أنواع طفايات احلريق وأهميتها. 

o توزيع طفايات احلريق. 

o ستخدام الطفاياتالتأكد من صالحية ا. 

o اومة احلريقملق يمات أدارة الدفاع املدنيتعل. 

o  األساليب الوقائية ملنح حدوث احلرائق واألجهزة احلديثة

 هلذا الغرض

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  21

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  االسعافات األولية واخلدمات الطبية 2

 بها. من يتوىل القيامأهميتها وتعريف االسعافات األولية و 

  أماكن صناديق االسعافات األولية واملساعدات الطبية.حتديد 

  .اختيار األشخاص الذين يتم تدريبهم على االسعافات األولية باملوقع 

 سعافات األولية اليت تقدم للعاملني :شر  طرق اإل 

o  سعاف الكسور املختلفة.إ 

o  اجلرو .إسعاف 

o  حاالت األختناق.إسعاف 

o  حاالت النزيف املختلفة.إسعاف 

o  حاالت احلروق.إسعاف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  السالمة والصحة املهنية وإجراء القياسات اخلاصة مبوقع العمل 4

 الفيزيائيةالتعرف على املخاطر الكيميائية وتقييم بيئة العمل و. 

o املخاطر الكيميائية: 

o   العاملنيأضرارها على 

o .أضرارها على اآلالت 

o :السوائل الدخان وأخبرة الغاز و معدالتهااملسمو  بها مثل

 واألتربة.

  درجة معدالتها املسمو  بها يف كل من )املخاطر الفيزيائية تعريفها و

 ، شدة اإلضاءة،اإلشعاع ، سرعة تيار اهلواء، الضوضاء،احلرارة

 درجات الرطوبة ( ،الضغط اجلوي

  طرق حتديد األجهزة والعمل دوريًا و القياسات الالزمة ملواقعإجراء

 .استعماهلا و معايرتها

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 الربامج املتخصصة يف السالمة والصحة املهنية: 2

 ( برامج السالمة املتخصصةOSHA  حسب متطلبات إدارة ال ) سالمة

 الصحة املهنية األمريكية:و

o .برنامج توصيل املعلومات عن املواد اخلطرة 

o .برنامج عزل اآلالت والالفتات التحذيرية 

o .برنامج ا افظة على اجلهاز السمعي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 عمال التحريرية.االختبارات واأل

 األداء العملي
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  22

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o .برنامج ا افظة على اجلهاز التنفسي 

o .برنامج دخول األماكن املغلقة 

 

 املراجع

   ،إدارة األزمات ومواجهة الكوارث و اختاذ القرار، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض، الدويك

 .م( 2013عبد الغفار )

  الرياض، ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، يثة يف جمال أنشطة الدفاع املدنياستخدام التقنية احل

 م(. 2014الدويك، عبد الغفار )

  لوائح الدفاع املدني، املديرية العامة للدفاع املدني، وزارة الداخلية، اململكة العربية السعودية. 
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  23

 دنمي 102 لرمزا ورش شدات وحديد تسليح سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    2 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تعاونيتدريب 

 )ساعة/أسبوع(

    0 حماضرة

    4 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

مال عاجلانب التنفيذي أل إىلملها باإلضافة ع االتجميتناول هذا املقررالتعريف بالتقنية املدنية واملعمارية و

هذه األ  ماستال قالساندة وطر طوائاحل و ،ملامليدات واألسقف والكمرات والسالد وعمن القوا لكل بيةشدات اخلشال

  دمة لكلخالعدد واألدوات املست ائية ومعرفةشذه العناصر اإلنهلمال حديد التسليح عأتنفيذ  ىلعكما يتدرب  ،مالع

 مال حديدالتسليح.عوأ بية واملعدنيةشدات اخلشمن ال

 هلدف العام من املقرر: ا

عمل الشدات والتسليح الالزمة لألعمال اإلنشائية املختلفة  إكساب املتدرب مهارات إىليهدف هذا املقرر 

 واإلشراف على تنفيذها يف املباني والطرق واجلسور واألرصفة وخطوط الصرف الصحي. 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 مييز بني جماالت أعمال اإلنشاءات املدنية واملعمارية.  -1

 الشدات اخلشبية.يستخدم أدوات   -2

 يقوم بأعمال النجارة املسلحة يف اإلنشاءات.   -3

 يقوم بأعمال احلدادة املسلحة يف اإلنشاءات.  -4

 يقوم بأعمال الشدات املعدنية يف اإلنشاءات.  -5

 يقوم بأعمال طبقات الرصف.  -6

 يقوم بأعمال متديد مواسري الصرف الصحي داخل خندق.  -7
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  24

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2  ملهاعاالت جملتعريف بالتقنية املدنية واملعمارية والوحدة األوىل: ا 

 :2 0 وحديد التسليح بيةشدات اخلشأدوات و مواد ال الوحدة الثانية 

  :4 0 (التحويطة)ور احملامال عأالوحدة الثالثة 

 :8 0 (جنارة + حديد تسليح  )د عالقوا الوحدة الرابعة 

 :8 0 ) جنارة + حديد تسليح ( يداتاملالوحدة اخلامسة 

 :4 0 ) جنارة + حديد تسليح ( عمدةاألالوحدة السادسة 

 :10 0 ) جنارة + حديد تسليح ( سقف والكمراتألاالوحدة السابعة 

 :6 0 ) جنارة + حديد تسليح ( السالملالوحدة الثامنة 

 :8 0 ) جنارة + حديد تسليح (  احلوائط الساندةالوحدة التاسعة 

 :4 0 املتقدمةودات املعدنية شمال العأ الوحدة العاشرة 

 :4 0  األرصفة و الربدورةأعمال طبقات الرصف و الوحدة احلادية عشر 

 :4 0 أعمال متديد مواسري الصرف الصحي داخل خندقالوحدة الثانية عشر 

 اجملموع
2 62 

64 
 

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة األ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات ولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.

 ملا خصصت له. اهلندسية األدواتومعدات، ويستخدم 
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  25

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  ملهاعاالت جمالتعريف بالتقنية املدنية واملعمارية و 2

 تعريف التقنية املدنية. 

 تعريف التقنية املعمارية. 

 مل التقنية املدنيةعالت جما. 

 .جماالت عمل التقنية املعمارية 

 تلفةخآت املشناصر املنع. 

 ييدشمواد الت. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 بية وحديد التسليح :شدات اخلشأدوات ومواد ال 2

 دمة.خالعدد واألدوات املست 

 دمة.خاب املستخشات األعأنواع وقطا 

 انواع حديد التسليح ومقاساتة.  

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 (التحويطة )اور حملمال اعأ 4

 مل التحويطةع الغرض من. 

 مدةعاور واأل ة لوحة اءقرا. 

 مالعاقع املو ى يفاملبنع توقي. 

 مال التحويطةعتنفيذ أ. 

 ور األفقية والرأسية اا عتوقي. 

 (التحويطة)ور  امال اعأ ماستال.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :دعالقوا 8

 رسوماتها . ىلعد والتعرف عأنواع القوا 

 د .عة خمططات القواءقرا 

 د املسلحةعبية للقواشدات اخلشمال العأ. 

 دعمال شدات القوا عأ ماستال. 

 د املنفصلةعتسليح القوا. 

  د املنفصلةعالقوا يفطوال حديد التسلبح أحساب. 

 دعحديد تسليح القوام استال. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  26

 :امليدات 8

  ياملبانيف فوائد امليدات. 

 هلاانواع امليدات من حيث اتصا. 

 بية للميداتشدات اخلشمال العأ. 

 بية للميداتشدات اخلشال ماستال. 

 تسليح امليدات. 

  طوال حديد تسليح امليداتأحساب. 

 حديد تسليح امليدات ماستال. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  األعمدة 4

 رسوماتها ىلعمدة والتعرف عأنواع األ. 

 مدةعة خمططات األءقرا. 

 مدةعألبية لشدات اخلشمال العأ. 

 مدةعمال شدات األعأ ماستال. 

 مدةعنواع حديد تسليح األأ. 

  مدةعطوال حديد تسليح األأحساب. 

 مدةعحديد تسليح األ ماستال. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  األسقف والكمرات 10

  رسوماتها ىلعالكمرات والتعرف األسقف وأنواع. 

 ة خمططات األسقفءقرا. 

 سقف والكمراتألبية لشدات اخلشمال العأ. 

 مال شدات األسقف والكمراتعأ ماستال. 

 سقفاأليف  نواع التسليح أ 

 نواع تسليح الكمراتأ. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :ملالسال 6

 رسوماتها . على والتعرف ملأنواع السال 

 ملة خمططات السالءقرا . 

 واستالمها. ملمال شدة السالعأ  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :الساندة طوائحلا  8

 الساندة طوائحلأنواع ا. 

 عبارات الطرق.ول الساندةط دات للحوائشمال العأ 

 الساندة طوائحلشدات ا مال عأ ماستال.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  27

 :واملتقدمة دات املعدنيةشمال العأ  4

 دات املعدنيةشاليف دمة خاملواد واملعدات املست 

 القوائم الرأسية ،، السقاالت ، اجلسوراملعدنية ءاألجزا 

 التثبيت واالتصال عقط 

 سقف والكمرات الدات املعدنية لشمال العأ 

 دات املعدنية للفتحات الكبرية .شمال العأ 

 دات املعدنيةشال يف  معدالت العمالة واإلنتاجية 

 دات املتقدمةشأنواع ال: 

o دات النفقية.شال 

o دات املنزلقة .شال 

o شامل.الم شدات النظا  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

 األرصفة والربدورة :أعمال طبقات الرصف و 4

 العدد واألدوات املستخدمة داخل ورشة الطرق واألرصفة.  

 ختطيط الطريق داخل الورشة. 

 ) إنشاء طبقات الرصف ) ما حتت األساس واألساس. 

 تركيب الربدوراتإنشاء األرصفة و. 

 أعمال الطبقة السطحية.  

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 أعمال متديد مواسري الصرف الصحي داخل خندق : 4

  سم مع سند جوانب احلفر 90-80حفر خندق عرض. 

 متديد خط أنابيب صرف صحي بقطر مناسب. 

 إنشاء غرفة تفتيش مع الفتحات الالزمة.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 املراجع

  .اإلنشاء املعماري ................................................. للدكتور حممد عبد اهلل 

  .أعمال التنفيذ ..................................................... شركة املقاولون العرب 

  .املوسوعة اهلندسية ................................................... م.أ عبد اللطيف البقرى 

   عزيز شنودة. د . ، ىد. كمال مصط ،الطرق احلديثة لرتميم وتقوية ومحاية املنشآت اخلرسانية 

  مكتبة األجنلو املصرية – للدكتور حممد عبد اهلل ) تكنولوجيا البناء (ي نابإنشاء امل. 
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  28

 دنمي 111 لرمزا خواص واختبارات املواد سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

اخلواص امليكانيكية والفيزيائية والكيميائية للمواد املختلفة املستخدمة يف تقنية ب التعريفاملقرر  هذا يتناول

القيام ، وةالعامليو ةا لي قتها للمواصفات القياسيةالبناء ومدى تواجد هذه املواد يف البيئة اليت يتم تنفيذ املبنى فيها ومطاب

   ة.نشائيالزمة الختبارات املواد اإلبالتجارب ال

 العام من املقرر: هلدف ا

من خالل إجراء املختلفة  اإلنشُُائية خواص مواد لتعرف علىإكسُُاب املتدرب املهارات األسُُاسُُية ل إىليهدف هذا املقرر 

 . هااإلخبتارات احلقلية واملعملية ليتمكن من ضبط جودت

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يتابع توريد مواد البناء يف املوقع.  -1

 من جودة املواد املستخدمة. ديتأك  -2

 خيترب جودة املواد املستخدمة.  -3

 من اخللط اجليد للمواد.يتأكد   -4

 يطلع على كراسة املواصفات.  -5

 للمواد. باملواصفات العامليةيلم   -6

 درس الكتيبات والنشرات املرفقة مع املوادي  -7

 أنواع اإلختبارات املطلوبة للمواد.حيدد   -8

 وسائل الفحص واملعاينة.   حيدد  -9
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  29

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 .6 4 األحجار الطبيعية والركام 

 .6 2  األمسنت 

 .2 2  ماء اخللط واملواد املضافة 

 .10 4 اخلرسانة 

 .2 4 الطوب والبلوك 

 .2 4 اجلري واجلبس 

 8 4 املواد املعدنية وغري املعدنية 

 .0 4 الدهانات والعزل 

 اجملموع
28 34 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات للعمل.ولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة 

 حيفظ الوثائق يف مكان مناسب .ملا خصصت له. األدوات اهلندسيةومعدات، ويستخدم جهزة األ
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  30

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  األحجار الطبيعية والركام 10

 الصخور : 

o  الصخورتكون 

  :الركام  

o .مصادره 

o .أنواعه 

o .استخداماته 

o .خواصه 

 :الرخام 

o .مصادره 

o .أنواعه 

o .استخداماته 

o .خواصه 

 :احجار البناء 

o .مصادره 

o .أنواعه 

o .استخداماته 

o .خواصه 

 ات الركام:اختبار 

o   .الوزن النوعي واحلجمي 

o   لتدرج احلبييبا.  

o   الشوائب العضوية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 األمسنت:   8

 .صناعته 

  .أنواعه 

 .خواصه 

 .ختزينه 

  .ضبط اجلودة 

  واملونةاختبارات األمسنت. 

 النعومة.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  31

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 واحلجمي. الوزن النوعي 

  القوام القياسي تعيني  

   تعيني زمن الشك االبتدائي وزمن الشك النهائي 

  حنناء لعينات املونة األمسنتية.والشد واإلمقاومة الضغط 

 ماء اخللط واملواد املضافة:   4

 :املاء 

o .وظيفته 

o .خواصه 

   أنواع املواد املضافة 

o .أنواعها 

o  .خواصها 

 :إختبارات ماء اخللط 

o   . نسبة األمال 

o   (  درجة القلويةPh ) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اخلرسانة:   14

 .خلط اخلرسانة 

 خواص اخلرسانة الطرية. 

 .خواص اخلرسانة املتصلدة 

 العناصر املؤثرة يف مقاومة اخلرسانة  

 .نقل وصب اخلرسانة 

 .دمك ومعاجلة اخلرسانة 

  الطازجة و املتصلدةاختبارات اخلرسانة: 

o  ،لخرسانة لحمتوى اهلواء اهلبوط، اإلنسياب، عامل الدمك

 .الطازجة

o   مقاومة الضغط للمكعبات القياسية.  

o   مقاومة الضغط لالسطوانات القياسية.  

o    العناصر اإلنشائية.اختبار مطرقة مشيدت على  

o    العناصر اإلنشائيةاختبار القلب اخلرساني على.   

o    التحميل على العناصر اإلنشائيةاختبار. 

o اختبار تعيني مقاومة اإلحنناء للخرسانة املتصلدة. 

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي



 القسم

 التقنية املدنية واملعمارية
 

224 

 السعوديةاململكة العربية 

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  32

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o املوجات  اخلرسانة باستخدامعلى  ات غري املتلفةختباراال

 :لصوتيةا فوق

 أقطار صلب التسليح،الكشف عن مواضع و ،حتديد جودة اخلرسانة)

 (.السطحيةاجتاه الشروخ ،  قياس عمق وقياس مسك طبقة الغطاء السطحية

 الطوب واللبك:   6

 .أنواعه 

  .مكوناته 

 .استخداماته 

  .خواصه 

 :إختبارات الطوب 

o . مقاومة الضغط 

o . نسبة امتصاص املاء 

o (، الزوايا، اإلستواء، اإلستقامةالفحص البصري ) األبعاد 

 واألعمال الشفهية. االختبارات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اجلري واجلبس:   6

 :اجلري 

o اجلري  ةصناع. 

o استخداماته. 

o خواصه. 

 :اجلبس 

o صناعة اجلبس. 

o أنواعه. 

o استخداماته. 

o خواصه. 

 ختبارات اجلريإ:   

o   قابلية التشغيل، النعومة. 

 واأللوا  اجلبسيةختبارات اجلبس إ: 

o  نعومةالدرجة. 

o قابلية التشغيل.  

o زمن الشك. 

o  االحنناءمقاومة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  33

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املواد املعدنية واملواد غري املعدنية:   12

 :املواد املعدنية 

o .أنواع احلديد 

o   الصلب اإلنشائى.  

o    قابل للصدأالغري احلديد.  

o   تأثري نسبة الكربون يف الصلب اإلنشائى.  

o   العالقة بني اإلجهاد واإلنفعال. 

o    امليكانيكية هخواصو األلومونيوم واستخداماته.  

  املواد املعدنية:اختبارات 

o   واألملونيومالشد على احلديد.  

o   واألملونيوم.الصدم على احلديد 

o  واألملونيوم حنناء على احلديداإل. 

   املعدنية:املواد غري 

o   األخشاب: مصادره، أنواعه، العيوب والتلف، طرق

 وقاية ومعاجلة اخلشب.

o PVC   :مكوناته، استخداماته، خصائصه.أنواعه ، 

o  ،خصائصهالزجاج : أنواعه،  مكوناته، استخداماته.  

 عدنيةاملاملواد غري ختبارات إ:  

 : األخشاب

o .حمتوي الرطوبة  

o .مقاومة اإلنضغاط 

o والشد يف اجتاه موازي لأللياف القص واالحنناء. 

PVC : 

o  الضغط الداخلي 

o  مقاومة املواد الكيماوية 

o  اإلستقامة ( –السماكة  –الفحص البصري ) القطر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  والعزل مواد الدهانات  4

 الدهانات: أنواع 

o مكوناتها. 

o استخداماتها. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  34

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o خواصها. 

 زلمواد الع:   

o مكوناتها. 

o استخداماتها. 

o خواصها.  

 

 املراجع

   ، املواد اهلندسية  مقاومتها و اختباراتها ، د. أمحد علي العريان ، د. عبد الكريم عطا

 القاهرة ، عامل الكتب

  

   .تكنولوجيا اخلرسانة ) خواص اخلرسانة و تصميم خلطاتها ( ، د. أمحد علي العريان ، د

 عبد الكريم عطا ، القاهرة ، عامل الكتب

  

  . املواصفات السعودية القياسية ملواد البناء   

   الكود األمريكي لتصميم و تنفيذ املنشآت اخلرسانية ) ملحق االختبارات املعملية ملواد

 اخلرسانة (
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  35

 دنمي 141 لرمزا مساحة سم املقرر

 ضاري 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  2   عملي

  1   مترين

 صف املقرر:و

 األجهزة استخدامتدريب على ال جانب إىل، ونة لهاألساسية املكعلم املساحة واملبادئ يتناول هذا التعريف ب

ومطابقة  مراحل تنفيذ املشروع يف وأخذ القياسات وإعداد امليزانياتاملساحي والتوقيع  لعمل الرفع املختلفة املساحية

 .التقنيات احلديثة يف علم املساحة ضمن استخدام الرسومات على أرض الواقع

 هلدف العام من املقرر: ا

عمال املساحية املطلوبة يف استخدام األجهزة املساحية لتفيذ األ إكساب املتدرب مهارات إىليهدف هذا املقرر 

 رض الواقع.أعمال الرفع وعمل امليزانيات ومطابقة الرسومات على وأ مراحل تنفيذ املشروع

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 الصفر يف املوقع.م منسوب نقطة يستل  -1

 بعاد املوقع.أ حيدد  -2

 .يف املوقع االجتاهات حيدد  -3

 عمال احلفر والردم.أصر حي  -4

 حات الفنية.يستخدم املصطل  -5

 عمال القياس.يقوم بأ  -6

 .اخلاصة باألعمال املدنية األجهزة املساحيةيستخدم   -7

 .يستخدم األجهزة القياس االكرتونية احلديثة  -8

 .املواقع باألقمار الصناعية حتديدمال بأعيقوم   -9
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 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  36

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 .0 2 علم املساحة 

 .4 2 قياس املسافات األفقية 

 .4 2 القياس باألجهزة االلكرتونية 

 .2 2 قياس الزوايا واالجتاهات 

 .4 2 امليزانية 

 .4 4 تطبيقات مساحية 

 .0 3 حساب املساحات 

 .0 3 حساب حجوم وتسوية األراضي 

 .2 2 اخلرائط املساحية واستعماهلا 

 .4 2 حتديد املواقع باستخدام نظام االقمار الصناعية 

 4 2 نواع اجهزة املساحة املستخدمة.التعريف جبميع أ 

 .8 2 مشروع تطبيقي لألعمال املساحية إلنشاء مبنى 

 اجملموع
28 36 

64 
 

 السالمة : إجراءات واشرتاطات

املساحية  األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات ولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، واملعدات

 ومعدات.جهزة األاستخدامات 
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 118 من  37

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 علم املساحة: 2

 ساسية وتعاريف.مصطلحات أ 

  نواع املساحة.أ 

 .اخلطوات الرئيسية للرفع املساحي 

 .القياسات املساحية ووحداتها 

 رصاد املساحية.طرق تدوين األ 

 .مقياس الرسم 

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفهية

 الدراسيةاحلاالت 

 األسئلة التحريرية

 فقية:األقياس املسافات  6

 .طرق قياس املسافات 

 .القياس بالشريط 

  قياس املسافات األفقية باألجهزة االلكرتونية ا مولة

 احلديثة

 طوال وتصحيحها.األخطاء يف قياس األ 

 .رفع املساحة بالشريط 

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفهية

 احلاالت الدراسية

 األسئلة التحريرية

 جهزة االلكرتونية:القياس باأل 6

  ( القياس جبهاز ا طة الشاملةTotal station ) 

  ( القياس جبهازEDM  ) 

 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفهية

 احلاالت الدراسية

 األسئلة التحريرية

 واالجتاهات: قياس الزوايا 4

 .اجتاه اخلطوط 

 فقية بني اخلطوط.الزواية األ 

 جهزة قياس الزواية.أ 

 .وحدة قياس الزواية والعالقة بينها 

 حدثيات.حساب اإل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 امليزانية: 6

 .التسوية املثلثية 

 .التسوية بامليزان 

 .تطبيقات التسوية 

 اخلطوط الكونتورية. 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  38

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مساحية تطبيقات 8

  للمباني.األفقي التوقيع 

  . التوقيع الراسي للمباني واألعمدة 

 توقيع الطرق. 

 والصرف الصحي توقيع شبكات املياه. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 حساب املساحات: 3

 راضي واملسطحات.حة األحساب مسا 

 .الطرق املستخدمة يف حساب املساحات  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 حساب حجوم وتسوية االراضي: 3

 .احلجوم يف القطاعات العرضية 

 .احلجوم يف امليزانية الشبكية 

  االرتفاعات.احلجوم من خطوط 

 راضي.تسوية األ  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اخلرائط املساحية واستعماهلا: 4

 .خرائط املساحة املستوية 

 اإلرشادات واملصطلحات .  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 حتديد املواقع باستخدام نظام االقمار الصناعية:  6

   مكونات جهازGPS 

 قمار الصناعية جلهاز  عدد األGPS 

 قمارساب االحدثيات عن طريق األح. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 االختبارات واألعمال الشفهية. املستخدمةجهزة املساحة أنواع أالتعريف العملي جبميع  6

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مشروع تطبيقي لألعمال املساحية إلنشاء مبنى مبراحلة املختلفة:  10

 استالم موقع املشروع وعمل امليزانية الشبكية لألرض 

 . حساب كميات احلفر املطلوبة 

  األفقية .استالم أعمال احلفر وضبط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  39

 التفصيلي )النظري والعملي(املنهج 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  توقيع مكان املبنى و عمل اخلنزيرة وضبط أفقيتها وحتديد

 ا اور الرئيسية للمبنى .

 حتديد موقع األعمدةإسقاط نقاط تقاطع ا اور و 

 مطابقة ا اورستالم شدات امليدات وضبط أفقيتها وا 

 استالم رأسية شدات األعمدة ثم التأكد منها بعد الصب 

 استالم أفقيتهااألسقف و حتديد منسوب شدات 

 منسوب حتديد منسوب جلسات الشبابيك وأعتاب األبواب و

 .املباني داخل املبنى مفاتيح الكهرباء على حوائط

 استالم أعمال نسوب أعمال البالط داخل املبنى وحتديد م

 .البالط

 حتديد املواقع باستخدام نظام االقمار الصناعية: 2

 قمار الصناعيةحساب اإلحدثيات عن طريق األ. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 املراجع
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 118 من  40

 دنمي 251 لرمزا إدارة التشييد سم املقرر

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييب الفصل

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

تنظيم وإدارة عقود مشروعات املناقصات وإجراءاتها، وكيفية اهلندسية وأنواع العقود بف يالتعر املقرريتناول 

وثائق املشروع ع يف مراجعة مهام اإلدارة الفنية للمشروملشروع  واألطراف املشاركة فيه وكما يتناول مراحل ا ،التشييد

وطرق  وإعداد التقارير وكتابة ا اضر ،ا من االستشاريهمن جداول كميات وخمططات تنفيذية ومواصفات واعتماد

للمواد والعمالة واملعدات التدرب على أساليب التخطيط واجلدولة املتبعة يف إدارة املشروع  إىل ةضافإدارة موارد املشروع، باإل

جانب اعداد الربامج التفصيلية ملراحل التنفيذ وكيفية حتديد زمن  إىلملشروع املختلفة اباطن خالل مراحل ال يومقاول

 .وجدولة املشروعلي يف ختطيط ة مع استخدام احلاسب اآلنشطة املشروع املختلفأتنفيذ 

 هلدف العام من املقرر: ا

دارة املشاريع خالل العقود اهلندسية وإ إلعداددارية الفنية واإل إكساب املتدرب املهارات إىليهدف هذا املقرر 

 مراحله املختلفة.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 واجلهات الرمسية.اعتماد املخططات من املالك واالستشاري تعرف على إجراءات ي  -1

 دقق وثائق العقد والشروط العامة واخلاصة.ي  -2

 من توفر اخلدمات يف املوقع. يتأكد  -3

 عمل االختبارات املطلوبة يف املوقع.ي  -4

 هز مكاتب املقاول واالستشاري واملخازن والورش واملختربات.جي  -5

 اليومية(.-االسبوعية-)الشهرية رفع تقارير دوريةي  -6

 .من والسالمة يف املوقعاألق وسائل طبي  -7

 ضع جدول زمين للمشروع.ي  -8

 وزع العمل واملسئوليات حسب اجلدول الزمين.ي  -9

 نظمة اخلاصة برخص املشاريع.األ تعرف علىي   -10

 يرتب األعمال بشكل يتالءم مع خطة التنفيذ.  -11

 نواعها.أحجامها وأالت وتعرف على عمل اآلي  -12

 ختزين املواد وتشغيل العمالة وإدارة املعدات. ىعليشرف   -13
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 118 من  41

 إعداد التقارير الفنية للمشروع   -14

 .تصويره دوريًاياملشروع  أعمال وثقي  -15

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 2 مراحل املشروع 

 8 8 عقود التشييد 

 12 12 االدارة الفنية للمشروع 

 2 2 املشروع ادارة موارد 

 2 2 الرقابة على زمن املشروع وحتليل معدالت االداء 

 6 6 تطبيقات احلاسب يف جمال ادارة املشاريع 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

  ثناء الرسم.أملشروبات سائلة كاالواد املجهزة االلكرتونية جبوار جتنب وجود األ  -1

 .جهزة احلاسبة الواردة يف الكتيبات املرفقة بأاتباع تعليمات السالم  -2
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 118 من  42

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مراحل املشروع 4

 سةامرحلة الدر 

 مرحلة اعداد التصميم 

 مرحلة طر  املشروع للمناقصة 

 مرحلة التعاقد 

  املوقعمرحلة جتهيز 

 مرحلة التنفيذ. 

 مرحلة تسليم املشروع  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :عقود التشييد 16

 تعريفها 

  حمتويات العقد.  

 مستندات العقد.  

 .أطراف العقد 

 أنواع العقود:

  تصنيف العقد 

  عقود الثمن 

  عقود التكلفة 

  عقود قوائم الكميات 

 . عقود تسليم املفتا 

 .عقود أخرى 

 العطاءات  املناقصات و

 املناقصات املفتوحة.  

 املناقصات ا دودة. 

 .املناقصات التعددية 

 .اإلسناد املباشر 

  :تنظيم وإدارة عقود التشييد

 حتديد االحتياج من العمالة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  43

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 العمالة اإلشرافية باملوقع. 

 . مراقبة العمالة 

 املعدالت اإلنتاجية متابعة. 

 .تطوير األداء املهين 

 :االدارة الفنية للمشروع 24

 دارة الفنية باملشروعدوراإل. 

 .أطراف املشروع ومسئولية كل طرف 

 مسئوليات مدير املشروع. 

 سلوب التعديالت يف املخططات.أ 

 .الرسومات التنفيذية واعتمادها من االستشاري 

 .طريقة كتابة التقرير الفنية 

 ةدارة االجتماعات يف املشروع وكتابة حماضرإ. 

 عداد وحفظ امللفات واملخططات.إ 

 .التوريد ونظم التشغيل باملوقع  

 :تقدير تكلفة املشروع

 .الطرق التقريبية لتقدير التكلفة 

  التكلفة.الطرق التفصيلية لتقدير 

 سعار.جتهيز عرض األ 

 .امليزانية التقديرية للمشروع 

 :ختطيط املشروع

  نشطةأ إىلتقسيم املشروع. 

 نشطةحتديد العالقة بني األ. 

 .متثيل األنشطة والعالقات 

 تقصري زمن املشروع

 سلوب ضغط زمن املشروع.أ 

 .تقصري زمن املشروع بدون تكلفة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  44

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ضافيةإزمن املشروع بتكلفة  تقصري. 

 دارة موارد املشروعإ 4

 دارة العمالة.إ 

 دارة املعدات.إ 

 دارة املواد.إ 

 دارة مقاولي الباطن.إ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 املشروع وحتليل معدالت االداءالرقابة على زمن  4

 .مقياس التقدم يف سري العمل 

 سبوعي.تقرير تقدم سري العمل األ 

  استخدام اجلداول الزمنية يف املتابعة 

 .حتليل معدالت االداء للبنود املختلفة 

 جراءات العالجية.اإل 

 .حتديث الربنامج الزمين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

 تطبيقات احلاسب يف جمال ادارة املشاريع 12

 نشطة املشروع.حتديد أ 

 نشطة.حتديد االعتمادات لأل 

 نشطة.حتديد زمن األ 

 نشطة.حتديد املوارد الالزمة لأل 

 نشطة.حتديد التكلفة املباشرة لأل 

  نتهاء.ء واإلالبد زمنحساب 

 .وضع الربنامج الزمين 

  وجدولة املشروع.دارة إحتديد 

 التدفقات النقدية واملوارد. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  45

 املراجع

   م.2004 –قانون وتشريعات ) كتاب( القاهرة  –مجال الدين نصار وحممد ماجد خلوصى   

   م.2006 -) كتاب ( القاهرةاملطالبات واملنازعات والتحكيم  –مجال الدين نصار   

   2002-القاهرة  –العقود اهلندسية )كتاب(  –حممد ماجد خلوصى.   

   دار  – 2008القاهرة  -أصول اإلثبات فى املواد املدنية والتجارية )كتاب( –حممد شكرى سرور

 النهضة العربية.

  

   2006 القاهرة –إدارة تنفيذ املشروعات اإلنشائية) كتاب(  –حسني مجعة.   

  2008القاهرة  –إدارة املخاطر )كتاب(  الفكر احلديث يف – إبراهيم هندى منري.   

  2000القاهرة  -عاطف عبد املنعم وحممد حممود الكاشف. تقييم وإدارة املخاطر.   

   2006-حسني مجعة، " إدارة تنفيذ املشروعات اإلنشائية" الطبعة الثالثة.   
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 118 من  46

 يعمر 214 لرمزا ومواصفاتكميات  سم املقررا

 ضاري121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

التثمينية وقائمة الكميات إىل جانب القيام  دراسة مستندات التعاقد ومفهوم املقايساتمهارات هذا املقرر  يتناول

بيان ووأعمال العزل  وأعمال املبانيأعمال اخلرسانة العادية واملسلحة و الردمو بأعمال حصر الكميات ألعمال احلفر

حدى الربجميات واستخدام إ لألعمال املنفذة واخلتامية مواصفات وبنود األعمال وطريقة عمل املستخلصات الدورية

 صه لذلك.املتخص

 هلدف العام من املقرر: ا

 إكساب املتدرب القدرة على القيام بأعمال القياس واحلصر داخل جداول املقايسات يهدف هذا املقرر إىل

الكمية والتثمينية لبنود األعمال االعتيادية من أعمال  احلفر والردم وأعمال اخلرسانة العادية واملسلحة وأعمال املباني 

 وأعمال العزل من املخططات أو املنفذة باملواقع وكتابة املواصفات الفنية هلا.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 بنود األعمال االعتيادية من الرسومات التنفيذية املعمارية واالنشائية.حيصر  أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -1

 حيصر أعمال احلفر والردم.  أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -2

 اإلنشائية. حيصر كمية األعمال أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -3

 .حيصر كمية أعمال اخلرسانة أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -4

 املباني. حيصر كمية أعمال املتدرب قادرًا على أنأن يكون   -5

 حيصر كمية األعمال الصحية. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -6

 حيصر كمية األعمال الكهربائية. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -7

 حيصر كمية أعمال العزل. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -8

 حيصر كمية التكسيات. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -9

 حيصر كمية أعمال البالط. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -10

 حيصر كمية أعمال احلديد. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -11

 حيصر كمية أعمال األملنيوم. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -12

 حيصر كمية أعمال اخلشب. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -13

 حيصر كمية أعمال األسقف املستعارة. املتدرب قادرًا على أنأن يكون   -14
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 118 من  47

 ملخططات واملواصفاتيطابق األعمال املنفذة على ا أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -15

 يشارك يف إعداد املقايسة التثمينية للمشروع.  أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -16

 الفنية لبنود األعمال االعتيادية.يعد املواصفات  أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -17

 يشارك يف إعداد املقايسة التثمينية للمشروع أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -18

 يقيس األعمال اليت يتم تنفيذها باملوقع. أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -19

 يشارك يف إعداد املستخلصات الدورية واخلتامية . أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -20

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 مقدمة يف حساب وحصر الكميات 

 0 10 حساب وحصر كميات وكتابة بنود األعمال اإلنشائية 

 16 0 متارين حلصر الكميات وحساباتها وكتابة املواصفات لألعمال اإلنشائية 

  0 16 التشطيباتحساب وحصر كميات وكتابة بنود أعمال 

  16 0 متارين ألعمال التشطيبات 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة األ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات ولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.

 ومعدات.
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 118 من  48

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  مقدمة يف حساب وحصر الكميات 6

  األعمال:طرق كتابة املواصفات الفنية لبنود  

o عمال.كتابة املواصفات الفنية لأل 

o .كتابة بنود األعمال للمشروع 

  :طرق قياس وحصر الكميات لألعمال 

o .الفرق بني حصر املهندس واملقاول 

o .أنواع قوائم الكميات 

o  .طرق حصر الكميات 

 :طرق حساب املساحات واحلجوم لألشكال املختلفة 

o شكال املختلفة.حساب مساحات األ 

o شكال املختلفة.األ حساب حجوم 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :  حساب وحصر كميات وكتابة بنود األعمال اإلنشائية 10

 :حساب وحصر وكتابة بنود أعمال احلفر والردم 

o .املواصفات العامة ألعمال احلفر والردم باملشروع 

o  .قياس وحصر الكميات ألعمال احلفر 

o قياس وحصر الكميات ألعمال الردم 

  قياس وحصر الكميات وكتابة مواصفات بنود أعمال اخلرسانة

 العادية:  

o .املواصفات العامة ألعمال اخلرسانة العادية باملشروع 

o :قياس وحصر أعمال اخلرسانة العادية لآلتي 

o .األساسات 

o .األرضيات واملمرات والفرشات 

o .مليول االسطح 

o .للحمامات واملطابخ  

  ُُفات بنود أعمال ُُر الكميات وكتابة مواصُُُُُ قياس وحصُُُُُ

 اخلرسانة املسلحة:  

o  املواصفات العامة ألعمال اخلرسانة املسلحة باملشروع 

o :قياس وحصر أعمال اخلرسانة املسلحة لالتي 

o .األساسات 

o  .احلوائط اخلرسانية 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  49

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o . األعمدة 

o . )األسقف )بالطات +كمرات 

o . العقود والقباب 

o .السالمل 

o عتاب.األ 

o أعمال حديد التسليح. 

 وحصر الكميات وكتابة مواصفات بنود أعمال املباني:   حساب 

o املواصفات العامة ألعمال املباني باملشروع 

o :قياس وحصر أعمال املباني 

o مسك طوبة فأكثر. 

o مسك نصف طوبة. 

 وحصر الكميات وكتابة مواصفات بنود أعمال العزل:   حساب 

o املواصفات العامة ألعمال العزل باملشروع 

o :قياس وحصر أعمال عزل الرطوبة لالتي 

o .األساسات 

o  .العزل الرأسي للحوائط 

o .األرضيات 

o  . عزل األسطح 

 وحصر أعمال العزل احلراري باحلوائط واألسقف . حساب 

 :  اإلنشائية متارين حلصر الكميات وحساباتها وكتابة املواصفات لألعمال 16

 ساحات واحلجوم لألشكال املختلفةمتارين على طرق حساب امل  : 

o شكال املختلفة.حساب مساحات األ 

o شكال املختلفة.  حساب حجوم األ 

  أعمال قياس وحصر الكميات لبنود :متارين على 

o . أعمال احلفر 

o . أعمال الردم 

  متارين على أعمال قياس وحصر الكميات ألعمال اخلرسانة

 العادية :

o .لألساسات 

o .لألرضيات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي
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 118 من  50

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o .خرسانة امليول لالسطح 

  متارين على أعمال قياس وحصر الكميات ألعمال اخلرسانة

 املسلحة:

o رقاب األعمدة، األساسات )القواعد، اللبشات ، 

 امليدات(.    

o .األعمدة 

o .األسقف والكمرات 

o .القباب والعقود 

o .احلوائط اخلرسانية 

o .السالمل 

o .األعتاب 

o .حديد التسليح 

 :متارين على أعمال قياس وحصر أعمال املباني 

o مباني مسك طوبة فأكثر 

o  طوبة 1/2مباني مسك. 

 :  حساب وحصر كميات وكتابة بنود أعمال التشطيبات 16

 املواصفات العامة لبنود أعمال التشطيبات املختلفة باملشروع 

   :أعمال األسقف املستعارة 

o .املواصفات العامة ألعمال األسقف املستعارة 

o .حساب وحصر أعمال األسقف املستعارة 

o  الكرانيش باألسقف.حساب وحصر أعمال 

o عمال األسقف املستعارة. عمل املقايسة التثمينية أل 

 :)األعمال املعدنية ) حديد،الومنيوم 

o نيوم.واصفات العامة ألعمال احلديد واألملامل 

o  حساب وحصر أعمال األبواب والشبابيك 

o  حساب وحصر أعمال األسوار املعدنية والدربزينات

 .وغريها

o  لألعمال املعدنية.عمل املقايسة التثمينية 

 :األعمال الصحية 

o  املواصفات العامة لألعمال الصحية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  51

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o )حصر أعمال التغذية ) حار ، بارد 

o .حصر أعمال الصرف 

o  .حصر األجهزة الصحية 

o .عمل املقايسة التثمينية لألعمال الصحية 

  أعمال الكهرباء 

o  .املواصفات العامة ألعمال الكهرباء 

o .حصر األعمال الكهربائية 

o  املقايسة التثمينية لألعمال الكهربائية.عمل 

 :إعداد املستخلصات الدورية واخلتامية 

o .اعداد املستخلصات الدورية 

o .اعداد املستخلصات اخلتامية ُ 

 :  متارين ألعمال التشطيبات 16

  وحصر أعمال التكسيات لكل من: حسابمتارين على 

o  تكسيات بالطوب.  

o تكسيات باحلجر. 

o .تكسيات الرخام واجلرانيت 

o عمل املقايسة التثمينية لتلك األعمال. 

  وحصر أعمال اللياسة:حساب متارين على 

o .أعمال اللياسة الداخلية 

o .أعمال اللياسة اخلارجية 

o .عمل املقايسة التثمينية لتلك األعمال 

  الدهانات وحصر أعمالحساب متارين على: 

o .أعمال الدهانات الداخلية 

o .أعمال الدهانات اخلارجية 

o .عمل املقايسة التثمينية لتلك األعمال 

  وحصر أعمال األرضيات والوزرات:حساب متارين على 

o .أعمال األرضيات 

o .أعمال الوزرات 

o .عمل املقايسة التثمينية لتلك األعمال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  52

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  نجارة ) مناذج  األبواب وحصر أعمال الحساب متارين على

  والشبابيك(:

o .أعمال االبواب 

o .أعمال الشبابيك 

o .عمل املقايسة التثمينية لتلك األعمال 

  وحصر أعمال األسقف املستعارة:حساب متارين على 

o  األعمال اجلبسية. 

o .أعمال الديكورات باألسقف 

o .عمل املقايسة التثمينية لتلك األعمال 

  األعمال املعدنيةوحصر حساب متارين على: 

o .حساب وحصر اعمال احلديد 

o .حساب وحصر اعمال األلومنيوم 

o .عمل املقايسة التثمينية لتلك األعمال 

  وحصر األعمال الصحيةحساب متارين على : 

o جهزة الصحية.األ حساب وحصر 

o عمال الصرف الصحيحساب وحصر ا 

o عمال التغذية باملياه.أ حساب وحصر 

o  لتلك األعمال.عمل املقايسة التثمينية 

  متارين على قياس وحصر أعمال الكهرباء: 

o  عمال االضاءةأحساب وحصر 

o  عمال الدوائر الكهربائية.أحساب وحصر 

o  عمال دوائر التليفون.أحساب وحصر 

o  عمال دوائر التلفزيون.أحساب وحصر 

o  عمال دوائر احلريق.أحساب وحصر 

o .عمل املقايسة التثمينية لتلك األعمال 

  اعداد املستخلصات الدورية والنهائيةمتارين على: 

o عداد املستخلص الدوري.إ 

o عداد املستخلص اخلتامي.إ 

 

 املراجع
  Steven J. Peterson And Frank R. Dagostino. Estimating In Building 

Construction  -2013. 
  

  Duancan Cartlidge . Quantity Surveyor's Pocket Book  - 2012   
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 118 من  53

   م/عبد اللطيف أبو العطا العبقري ، املوسوعة اهلندسية إلنشاء املباني واملرافق العامة، اجلزء

 م .2006األول،دار ماجد للطباعة ، القاهرة،  

  

   ه1423ُلتنفيذ املباني، الرياض، وزارة األشغال العامة واإلسكان، املواصفات العامة   

 يعمر 112 لرمزا تقنيات البناءمقدمة يف  سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   1  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

حتديد النظام وكيفية واملتقدمة نظمة االنشُُُُُُُُُُُائية القدمية واحلديثة اسُُُُُُُُُُُتعراض األ يتمهذا املقرر من خالل 

 واختبار جودة األعمال الصحية والكهربائية وأعمال التشطيبات والعزل املنفذة يف املباني واستالمهانشائي املناسب، اإل

وطرق  نواع العوازل املختلفةأدام سُُُُتخاب عليهاالطاقة وطرق احلفاظ ب التعريفالسُُُُعودية، كذلك  حسُُُُب املواصُُُُفات

 .تركيبها واختبارها

 هلدف العام من املقرر: ا

وتنفيذ  ،الالزمة الختبار النظام اإلنشائي املناسب االساسيةيهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات 

  واختبار واستالم أعمال التشطيبات والعزل واألعمال الصحية والكهربائية.

 :   التفصيلية للمقررألهداف ا

 يتعرف على طرق البناء التقليدية .   .1

 احلديثة .على طرق البناء يتعرف  .2

 املتقدمةعلى طرق البناء يتعرف  .3

 خيترب جودة األعمال املنفذة.  .4

 يستلم األعمال املنفذة. .5

 عمال الصرف والتغذية باملبنى.يعد الرسومات اخلاصة بأ .6

 الكهرباء باملبنى.عمال يعد الرسومات اخلاصة بأ .7

 همية الطاقة وا افظة عليها.على أ يتعرف .8

 .مجيع أنواع العزلينفذ  .9

 خيترب  أعمال العزل يف املباني.  .10

 أنظمة مكافحة احلريق على يتعرف  .11
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 118 من  54
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 118 من  55

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

  6 4 املباني.طرق إنشاء 

  2 2 .إلنشاء املباني السكنيةاملراحل العملية 

 . 3 3 أعمال التغذية باملياه 

 .3 3 األعمال الصحية يف املبانى 

 .3 3 األعمال الكهربائية يف املباني 

 10 6 وأنظمة مكافحة احلريق. العزل يف املباني 

 اجملموع
22 26 

48 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السال، ولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.

 ومعدات.
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 118 من  56

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 طرق إنشاء املباني: 10

  اإلنشاء:الطرق التقليدية يف 

o .حتديد أنواع الطرق التقليدية يف اإلنشاء 

o .صف الطريقة التقليدية يف اإلنشاء 

o .حتديد أنواع أربطة األحجار والطوب 

o .حتديد أنواع الطوب املستخدم يف اإلنشاء 

  ء:اإلنشاالطرق احلديثة يف 

o .حتديد مكونات النظم احلديثة يف اإلنشاء 

o .حتديد أهم اشرتاطات استالم النظام اهليكلي 

o  مكونات النظام اهليكليووصف أشكال. 

 ء:الطرق املتقدمة يف اإلنشا 

o .حتديد مكونات النظم املتقدمة يف اإلنشاء 

o  .حتديد أهم اشرتاطات استخدام النظم املتقدمة 

o الطرق املتقدمة يف اإلنشاء.التنفيذ بإحدى  حتديد حاالت 

o .حتديد مميزات البناء بالطرق املتقدمة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

4 

 

 

 

 :املراحل العملية إلنشاء املباني السكنية

 .حتديد تسلسل مراحل إنشاء املبنى السكنى 

 مرحلة من مراحل أهم اشرتاطات استالم كل  حتديد

 التنفيذ.

  التنفيذ يف املواقع اإلنشائية. كيفيةحتديد 

  حتديد تكامل مراحل التنفيذ مع بعضها وارتباطها

 .ببعض

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :عمال التغذية باملياهأ 6

 نظمة تغذية املباني باملياهأ. 

  عمال التغذيةأجهزة املستخدمة يف واألاألدوات.  

  أعمال التغذية باملياه.االختبارات الالزمة الستالم 

 .اختبار ضغط 

 اختبار ضغط املياه. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  57

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

6 

 

 

 

 

 نى:ايف املباألعمال الصحية 

 املبنى واستخداماتهاجهزة الصحية داخل نواع األأ 

o :انظمة الصرف الصحي داخل املبنى 

o نظام الصرف ذو املاسورتني 

o نظام الصرف ذو املاسورة الواحدة 

 جهزة الصحية املختلفة داخل الفراغ املعماريأسلوب فرش األ 

 عمال الصرف لوحدات جممعة بنظام الصرف ذو املاسورتني ) دور أ

 متكرر، دور ارضي (

 عمال الصرف لوحدات جممعة بنظام الصرف ذو املاسورة أ

 الواحدة) دور متكرر، دور ارضي (

 عمال الصرف الصحي:االختبارات الالزمة الستالم أ 

  اختبار املياه 

 اختبار الدخان 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :املبانييف عمال الكهربائية األ 6

 مكونات الدوائر الكهربائية املختلفة داخل املبنى 

 ساليب توصيل الدوائر الكهربائية داخل املبنىأ 

 نواع واساليب وحمددات توزيع االنارة داخل الفراغ املعماري أ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 وأنظمة احلريق:العزل يف املباني  16

 أهمية العزل يف املباني لتوفري الطاقة: 

o  .انواع العزل املستخدمه يف املباني وقيمتها 

o .التعرف على مواد العزل احلراري وأماكن استخدامها 

o ساسيات العزل يف املباني وتطبيقاتها.أ 

o .خصائص مواد العزل 

o .تأثري خصائص مواد العزل على هياكل املباني 

 العزل املائي:  

o .العزل املائي يف املباني أنواعة وطرق تنفيذه وفوائده 

o .متثيل ووصف انتقال الرطوبة يف املباني 

o .قياس نسبة نفاذ املاء 

o .شر  وتطبيق مواد العزل املائي 

o .شر  طرق اختبار العزل املائي بعد التنفيذ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  58

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o .معرفة املواصفات واملقاييس السعودية للعزل املائي 

 :العزل احلراري  

o .العزل احلراري يف املباني أنواعة وطرق تنفيذه وفوائده 

o .متثيل ووصف انتقال احلرارة يف املباني 

o  اختبار توصيل احلراره للعزل احلراري ومواد البناء

 املختلفة.

o .عمل تطبيق على اجلهاز ملواد البناء والعوازل املختلفة 

o .عمل تطبيق على اجلهاز ألنواع الزجاج املختلفة 

o  قابلية احرتاق مواد العزل املختلفة.اختبار 

o .معرفة املواصفات واملقاييس السعودية للعزل احلراري 

 :العزل الصوتي 

o .العزل الصوتي واستخداماته 

o  يف استخدام وتنفيذ مواد العزل. العيوب 

o .املواد احلديثة يف العزل 

o .اختبار خصائص املواد املاصه للصوت وتقييمها 

o تقييم الفراغات صوتيًا. 

 اسات وحتليل الضوضاء واالهتزازات.قي 

 معرفة املواصفات واملقاييس السعودية للعزل الصوتي 

 أنظمة مكافحة احلريق: 

 .طرق تصميم أجهزة انذار احلريق 

 طرق توزيع أجهزة إنذار احلريق. 
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 118 من  59

 املراجع

  John S. Reynolds , Walter T. Grondzik , Alison G. Kwok    

  Building Services Engineering (5th, 07), Author: Chadderton, David V   

  Building Services Handbook [Paperback] Author: Fred Hall , Fred Hall   

  Insulation Handbook, by Richard Bynum   

  Thermal Insulation: A Building Guide, by Nathan Rice   

  Construction Waterproofing Handbook: Second Edition, by Michael Kubal   

  Acoustics and Sound Insulation (Detail Practice), by Eckard Mommertz   

  .اشرتاطات املخططات اهلندسية وزارة الشؤون البلدية والقروية   

  دار ماجد للطباعة  ،اجلزء األول ،املوسوعة اهلندسية إلنشاء املباني واملرافق العامة ،م/عبد اللطيف أبو العطا العبقري، 

  0 م1995  ،القاهرة

  

 

  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=John%20S.%20Reynolds&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Walter%20T.%20Grondzik&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Alison%20G.%20Kwok&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Fred-Hall/e/B006MHFWFI/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Richard+Bynum&search-alias=digital-text&field-author=Richard+Bynum&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Nathan+Rice&search-alias=books&field-author=Nathan+Rice&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+Kubal&search-alias=books&field-author=Michael+Kubal&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Eckard-Mommertz/e/B00348DHO6/ref=dp_byline_cont_book_1
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 118 من  60

 دنمي 112 لرمزا ستاتيكا سم املقرر

 ضاري 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   3  حماضرة

   0  عملي

   2  مترين

 صف املقرر:و

( ومبادئ التحليل اإلنشائي مثل حتليل القوى، وحساب ردود األفعال، Staticsعلم السكون ) يتناول هذا املقرر

افة إىل إجياد قيمة االنفعال وكذلك رسم شكل القص وعزم اإلحنناء إض خلية للعناصر اإلنشائية البسيطة،والقوى الدا

 جهاد يف العناصر اإلنشائية البسيطة.واإل

 هلدف العام من املقرر: ا

( ومبادئ التحليل االنشائي Staticsأساسيات علم السكون ) املتدربإكسلب  يهدف هذا املقرر إىل

(Structural analysis.) 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 ة من القوى.عحمصلة جمموُيوِجد   -1

 د العزم الناتج عن قوة أو عدة قوى.وِجُي  -2

 الدعامات.يتعرف على أنواع   -3

 يكتب معادلة االتزان.  -4

 حيل معادلة االتزان.  -5

 يوجد القوى ا ورية.  -6

 يرسم القوى ا ورية.  -7

 يوجد قوى القص.  -8

 يرسم قوى القص.  -9

 يوجد عزوم اإلحنناء.  -10

 يرسم عزوم اإلحنناء.  -11

 يقوم بتحليل الشبكات البسيطة بطريقة خمتلفة.  -12

 اإلنشائية.حيسب االنفعال يف األعضاء   -13

 جهاد يف األعضاء اإلنشائية.حيسب اإل  -14

 يستخدم تطبيقات احلاسب قي التحليل اإلنشائي.  -15
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 118 من  61

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 .4 6 العمليات األساسية على القوى 

 4 6 العزوم واإلزدواج 

  2 3 أنواع الدعامات 

  4 6 اإلتزان اجلسم احلر ومعادالت 

  6 9 التحليل اإلنشائي للكمرات البسيطة 

 6 9 التحليل اإلنشائي للشبكيات 

 4 6 اإلجهاد واإلنفعال 

 2 3 تطبيقات باحلاسب يف التحليل اإلنشائى 

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السالولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، 

 ومعدات.
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 118 من  62

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 العمليات األساسية على القوى 10

  .أنواع املتجهات 

 . العمليات الرياضية على املتجهات 

  .تعريف القوة 

 . أنواع القوى 

 . العمليات على القوى 

  اجياد حمصلة جمموعة من القوي بالطريقة البيانية

 والتحليلية

 اتزان القوى . 

 أمثلة ومتارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 العزوم واإلزدواج   10

  العزم الناتج عن قوة 

 العزم الناتج عن جمموعة من القوى 

 . حتليل عزم اإلزدواج 

 قوة وعزم ازدواج . حتليل قوة إىل 

 . أمثلة ومتارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 أنواع الدعامات 5

 الدعامة املنزلقة 

  الدعامة املفصلية 

   الدعامة الثابتة 

  متارينوأمثلة  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اجلسم احلر ومعادالت اإلتزان   10

 يف املستوى اإلتزان 

 اجلسم احلر 

 شروط اإلتزان 

 كتابة وحل معادالت اإلتزان 

  متارينوأمثلة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  63

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التحليل اإلنشائى للكمرات البسيطة 15

 تصنيف الكمرات 

 الكمرات أنواع األمحال املؤثرة على 

 إجياد ردود األفعال 

 الداخلية  تعريف القوى 

 ا ورية ورمسها  إجياد القوى 

 القص ورمسها إجياد قوى 

 إجياد عزوم اإلحنناء  ورمسها 

 مثلة ومتارينأ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 ( Trussesحتليل الشبكيات البسيطة    ) 15

 أنواع الشبكيات 

 إتفاق ( اإلشاراتSign convention ) 

 ترقيم الوصالت 

 حتليل الشبكيات بطريقة إتزان الوصالت 

 حتليل الشبكيات بطريقة القطع 

  مثلة ومتارينأ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اإلجهاد واإلنفعال  10

  اخلواص  اهلندسية للقطاعات 

   عزم القصور الذاتى حول حمورXY, Y, X 

   نصف قطر القصور حول حمورY, X 

  تعريف اإلجهاد واإلنفعال 

 حساب اإلنفعال 

 ا ورية ) الشد  إجياداإلجهاد الناتج عن القوى

 والضغط (

 القص إجياد اإلجهاد الناتج عن قوى 

 إجياداإلجهاد الناتج عن اإلحنناء 

  العالقة بني اإلنفعال وإلجهاد 

 اإلنفعال واإلجهاد رسم منحنى 

 مثلة ومتارينأ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  64

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

5 

 

 

 

 

 تطبيقات باحلاسب يف التحليل اإلنشائي 

 يف التحليل اإلنشائي استخدام برامج  بسيطة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

 

 املراجع

  اجلزء  ،املوسوعة اهلندسية إلنشاء املباني واملرافق العامة ،م/عبد اللطيف أبو العطا العبقري

 0 م1995  ،القاهرة ،دار ماجد للطباعة  ،األول

  

   م.2011كتاب نظرية اإلنشاءات للدكتور أمحد السيد السكري ، األسكندرية   

  R.C. HIBBELER, "STRUCTURAL ANALYSIS", Eighth Edition in SI Units, 

PEARSON. 
  

  R. C. Hibbeler, "ENGINEERING MECHANICS STATICS", Twelfth Edition in SI 

Units, PEARSON. 
  

  El-Dakhakhni, "THEORY OF STRUCTURES", Part1 & 2,  Dar Al-Maaref, 

cairo (2007). 
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 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  65

 دنمي 121 لرمزا نشائياإلرسم ال املقررسم 

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

رسم التفاصيل   إىلنشائية )خرسانية ومعدنية(، إضافة اإلعمارية واملخططات املرسم  أساسيات يتناول هذا املقرر

تفاصيل قراءة  لفة للمنشآت اخلرسانية واملعدنية، كما يتناول كيفيةواملقاطع اخلاصة جبميع العناصر اإلنشائية املخت

 .يتم تنفيذه باملوقع مبا اهلندسية الرسومات ةكد من مطابقاملخططات والتأ

 هلدف العام من املقرر: ا

املتدرب املبادئ األساسية للرسم ومعرفة أنواع وأمناط اخلطوط والتهشري  إكسابيهدف هذا املقرر إىل 

رسم أنواع اللوحات اإلنشائية، وإكسابه املهارات األساسية لرسم قطاعات وتفاصيل التسليح للعناصر ووالتظليل، 

 معرفة مكوناتها .اإلنشائية املختلفة و

 :   رألهداف التفصيلية للمقرا

 تفاصيل تسليح القواعد واألساسات.أ قري  -1

 .رسم تفاصيل تسليح القواعد واألساساتي  -2

 .تفاصيل تسليح األعمدة أقري  -3

 .تفاصيل تسليح األعمدة يرسم  -4

 تفاصيل تسليح الكمرات.. يقرأ  -5

  رسم تفاصيل تسليح الكمرات.ي  -6

  .  تفاصيل تسليح اجلدران الساندة من الطوب واخلرسانةيقرأ   -7

 . تفاصيل تسليح اجلدران الساندة من الطوب واخلرسانةيرسم   -8

 تفاصيل تسليح البالطات اخلرسانيةأ قري  -9

 رسم تفاصيل تسليح البالطات اخلرسانيةي  -10

 خمططات أعمال الطرق واألرصفة.أ قري  -11

 رسم خمططات أعمال الطرق و األرصفة.ي  -12

 .تفاصيل تسليح البالطات اخلرسانيةأ قري  -13

 .رسم تفاصيل تسليح البالطات اخلرسانيةي  -14

 التفاصيل اإلنشائية للمنشآت الفوالذية .يقرأ   -15
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 118 من  66

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 ملخططات املعمارية واإلنشائية.رسم الاملبادئ األساسية 
2 0 

  8 2 رسم مسقط أفقي معماري بسيط 

  0 2 اإلنشائية .أنواع املخططات 

 . 8 4 قراءة و رسم مساقط للعناصر إنشائية 

 . 4 2 قراءة و رسم تفاصيل تسليح القواعد واألساسات 

 . 4 2 قراءة و رسم تفاصيل تسليح األعمدة 

 .4 2 قراءة و رسم تفاصيل تسليح الكمرات 

 . 4 2 قراءة و رسم تفاصيل تسليح البالطات اخلرسانية 

 4 2 تسليح اجلدران الساندة من الطوب و اخلرسانة  . قراءة و رسم تفاصيل 

 .8 4 قراءة و رسم خمططات أعمال الطرق و األرصفة 

  . 12 4 التفاصيل اإلنشائية للمنشآت الفوالذية 

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 ،واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

 ومعدات،استخدام األدوات اهلندسية ملا خصصت له.جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السال
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 118 من  67

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املبادئ األساسية: 14

 . أدوات الرسم اهلندسية 

  . أنواع وأمناط اخلطوط 

  . تهشري وتظليل القطاعات 

  . الرموز واملصطلحات اإلنشائية 

  . مقياس الرسم 

   األشكال ثالثية األبعاد و رسم مساقطها املختلفة 

 نظام الرتقيم والتعليم للمخططات 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 رسم مسقط أفقي معماري بسيط 10

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 االختبارات واألعمال الشفهية. أنواع املخططات اإلنشائية 2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 

 االختبارات واألعمال الشفهية.  قراءة و رسم مساقط لعناصر إنشائية. 12

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 االختبارات واألعمال الشفهية. قراءة و رسم تفاصيل تسليح القواعد واألساسات. 6

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 االختبارات واألعمال الشفهية. تفاصيل تسليح األعمدة.قراءة و رسم  6

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 االختبارات واألعمال الشفهية. قراءة و رسم تفاصيل تسليح الكمرات. 6

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 االختبارات واألعمال الشفهية. قراءة و رسم تفاصيل تسليح البالطات اخلرسانية. 6

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 االختبارات واألعمال الشفهية. قراءة و رسم تفاصيل تسليح اجلدران الساندة من الطوب و اخلرسانة. 6
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 118 من  68

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :األرصفةسم خمططات أعمال الطرق و قراءة و ر 12

 عرض رسم مسقط أفقي وقطاع طولي و

 الردم .لطريق يف حاالت احلفر و

  رسم قطاع عرضي يف رصيف من مواد خمتلفة

. 

 . رسم قطاع يف عبارة صندوقية أسفل طريق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 الفوالذية.التفاصيل اإلنشائية للمنشآت  16

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 املراجع

   2015كتاب الرسم اإلنشائي والتفاصيل اإلنشائية للمنشآت اخلرسانية ، هندسة عني مشس ،القاهرة   

    الكود األمريكي اخلاص بتفاصيل التسايح            ACI – 315 – 99 RIENF. DETAILES     

  Roy Chudley & Roger Greeno & Mike Hurst & Simon Topliss, "CONSTRUCTION 

TECHNOLOGY", Fifth Edition, Pearson. 
  

  Elsyed M. Ibrahim & Akram M. Soliman, "CONSTRUCTION ENGINEERING DRAWINGS", 

Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport. 
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 118 من  69

 ميدن 232 لرمزا تقنيات وأعمال اخلرسانة سم املقررا

 دنمي 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2  الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

بصبها ودمكها وإنتهاء بتشطيبها ومعاجلتها. ويتناول هذا املقرر مراحل صناعة اخلرسانة ابتداء من خلطها ونقلها 

اإلجراءات واإلحتياطات الواجب  التأكيد على إىلكما يتناول املقرر طرق األسراع مبقاومة اخلرسانة، باألضافة 

جودة اخلرسانة الطازجة يف املوقع  للتأكد منبالتجارب الالزمة  و يشمل املقرر القيام اختاذها حبسب الظروف املناخية.

 واخلرسانة املتصلدة يف املنشأة.  

 هلدف العام من املقرر: ا

اجلودة املطلوبة ىصناعة اخلرسانة ومتابعة خواصها للحصول علي مهاراتاملتدرب  إكساب إىليهدف هذا املقرر 

 يف املنشأ.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 دد كميات املواد املطلوبة لصنع اخلرسانة. حي  .1

 يتأكد من اخللط اجليد ملواد اخلرسانة.  .2

 يشرف على صب اخلرسانة يف املوقع.  .3

 خيترب جودة املواد املستخدمة.   .4

 يتعرف على خصائص املواد املكونة للخرسانة.  .5

 جيري االختبارات املطلوبة للخرسانة الطرية واملتصلدة  .6

 يقارن بني املواد املكونة للخرسانة  .7

 لمواد املكونة للخرسانة. لاإلختبارات املطلوبة  يتعرف على  .8

 يتعرف على الطرق اإلحصائية لدراسة نتائج اختبارات اخلرسانةز  .9
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 118 من  70

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4 طبيعة اخلرسانة و تطورها 

                          0 4 مراحل اخلرسانة الطرية 

                                                0 4 معاجلة اخلرسانة 

                            3 1 تسريع مقاومة اخلرسانة 

                          3 3 أعمال اخلرسانة يف الطقس احلار 

                          2 2 أعمال اخلرسانة يف الطقس البارد 

                                             4 4 تصميم اخللطات اخلرسانية 

  6 2 اختبارات على اخلرسانة الطرية 

  10 2 اختبارات على اخلرسانة املتصلدة 

 4 2 نسب مكونات اخلرسانة و تأثريها على خواص اخلرسانة 

                 0 4 الطرق اإلحصائية لدراسة النتائج على اإلختبارات 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السالولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، 

 ومعدات.
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 118 من  71

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 طبيعة اخلرسانة و تطورها                         4

  تعريف اخلرسانة 

 مقاومة اخلرسانة تطور صناعة و 

 مكوناتها واستخداماتهاأنواع اخلرسانة و 

 حتمل اخلرسانة مع الزمن 

 ) مقاومة اخلرسانة )دالالتها و أنواعها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراحل اخلرسانة الطرية                         4

  خلط اخلرسانة 

  نقل اخلرسانة 

  ضخ اخلرسانة 

 صب اخلرسانة 

  دمك اخلرسانة 

 تشطيب اخلرسانة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 معاجلة اخلرسانة املتصلدة                                                  4

 تبخر املاء ثرة علىالعوامل املؤ 

 طريقة الغمر 

 طريقة نثر املاء 

 طريقة األغطية املبللة 

 طريقة الورق غري النفاذ 

  طريقة األلوا  البالستيكية 

 مدة املعاجلة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 تسريع مقاومة اخلرسانة                       4

  اإلمسنت سريع التصلداستعمال 

 )استعمال املواد املضافة )معجالت التصلد 

 املعاجلة بالبخار حتت ضغط جوي عادي 

 املعاجلة بالبخار حتت ضغط عالي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  72

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 أعمال اخلرسانة يف الطقس احلار                           6

 تأثري درجات احلرارة 

 تربيد مواد اخلرسانة 

 احتياطات حول صنع اخلرسانة يف املناطق احلارة 

  تشقق اخلرسانة 

 حرارة اإلماهة 

 الوقاية واملعاجلة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 أعمال اخلرسانة يف الطقس البارد                          4

 تأثري الطقس البارد 

 احتياطات حول صنع اخلرسانة يف الطقس البارد 

 طرق الوقاية و املعاجلة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 تصميم اخللطات اخلرسانية                                                8

 الطريقة الوضعية 

 طريقة ا اولة 

  طريقة احلجم املطلق 

 طريقة معهد اخلرسانة األمريكي 

 استعمال برنامج باحلاسب اآللي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اختبارات على اخلرسانة الطرية                                   8

  حتديد الوزن احلجمي 

  حتديد نسبة مكونات اخلرسانة الطرية 

  اختبار كرة كيلي 

 )اختبار إعادة التشكيل )يف بي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 اختبارات على اخلرسانة املتصلدة 12

                        اختبار نفاذية اخلرسانة للماء 

 اختبار األنفالق 

  اختبار الشد باإلحنناء 

   اختبار القلع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  73

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

   استعمال الكوفرميرت( حتديد حديد التسليح داخل اخلرسانة املسلحة( 

 تعريف باألختبارات غري املتلفة على اخلرسانة املسلحة                  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسب مكونات اخلرسانة و تأثريها على خواص اخلرسانة الطرية و املتصلدة 

 تأثري ماء اخللط على خواص اخلرسانة 

 تأثري نسب الركام الصغري إىل الكبري على خواص اخلرسانة 

 تأثري حمتوى األمسنت على خواص اخلرسانة 

 تأثري نسبة الطني واملواد الناعمة على خواص اخلرسانة 

 تأثري طرق وظروف املعاجلة على خواص اخلرسانة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

                الطرق اإلحصائية لدراسة النتائج على اإلختبارات 4

  التحليل اإلحصائي للبيانات 

  املقاومة املتوسطة واملقاومة املميزة 

  مستويات التحكم يف اجلودة 

 احلكم على صالحية خرسانة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 املراجع

  1994مكتبة األجنلو املصرية  – للدكتور حممد عبد اهلل ) تكنولوجيا البناء (ي نابكتاب إنشاء امل   

  .كتاب أعمال التنفيذ ..................................................... شركة املقاولون العرب   

  .املوسوعة اهلندسية ................................................... م.أ عبد اللطيف البقرى   

  د. كمال مصطفى وعزيز شنودةقوية ومحاية املنشآت اخلرسانية  احلديثة لرتميم وت الطرق                                              
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  74

 دنمي 233 لرمزا إنشاءات خرسانية سم املقررا

 دنمي 112 تطلب سابقم

 5 4 3 2  الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

اتصال ساعات  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  4   حماضرة

  0   عملي

  1   مترين

 صف املقرر:و

أساسيات التصميم للبالطات والكمرات ساسيات التحليل اإلنشائي واملقرر أنواع املنشآت اخلرسانية وأ يتناول

بالتحليل  ةاخلاصالربجميات يق واستخدام املواصفات القياسية ومع تطب، عمدة والقواعد واحلوائط الساندةواأل

 والتصميم االنشائي .

 هلدف العام من املقرر: ا

وتصميم العناصر اإلنشائية اخلرسانية ومطابقتها إكساب املتدرب املهارات األساسية لتحليل  يهدف املقرر إىل .

 .للمواصفات القياسية

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يشرف على أعمال التسليح. .1

  اإلنشائي للبالطات املصمتة.يقوم بالتحليل  .2

  .يقوم بالتحليل اإلنشائي للبالطات املفرغة .3

 .الكمراتلبالطات ليقوم بالتحليل اإلنشائي  .4

 .حيسب األمحال املؤثرة على املنشآت اخلرسانية .5

 يصمم البالطات اخلرسانية املصمتة  .6

 يصمم البالطات اخلرسانية املفرغة  .7

 الكمرات اخلرسانية.يصمم  .8

 األعمدة اخلرسانية. يصمم .9

 يصمم القواعد اخلرسانية املنفصلة. .10

 يصمم احلوائط الساندة .11

 ستخدم تطبيقات احلاسب يف تصميم العناصر اخلرسانية.ي .12
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  75

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 1 4 مبادئ التحليل اإلنشائي للعناصر اخلرسانية 

  1 4 على املنشآت اخلرسانيةاألمحال املؤثرة 

  2 8 التحليل اإلنشائي للبالطات 

 2 10  تصميم البالطات اخلرسانية 

 2 10 تصميم الكمرات اخلرسانية 

 2 8 تصميم األعمدة اخلرسانية 

 . 2 8 تصميم القواعد اخلرسانية املنفصلة 

 . 1 4 تصميم احلوائط الساندة 

  3 8 العناصر اخلرسانيةاستخدام برامج احلاسب اآللي يف تصميم 

 اجملموع
64 16 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة الواردة يف كتيبات استخدام األمة واتباع تعليمات السالولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، 

 ومعدات.

 

 

 

  



 القسم

 التقنية املدنية واملعمارية
 

224 

 السعوديةاململكة العربية 

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  76

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مبادئ التصميم اإلنشائي للعناصر اخلرسانية   5

 انواع اإلنشاءات اخلرسانية 

 األمحال 

 إنتقال األمحال 

 اخلواص امليكانيكية للخرسانة وحديد التسليح 

  التصميم املختلفة ومعامل األمان .نظريات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 األمحال املؤثرة على املنشآت اخلرسانية  5

 . األمحال امليتة 

 . األمحال احلية 

 العناصراخلرسانية . حساب األمحال على 

 ومتارين أمثلة حملولة 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 التحليل اإلنشائي للبالطات والكمرات  10

 . التحليل اإلنشائي للبالطات 

 . التحليل اإلنشائي للكمرات 

 الكمراتأنواع البالطات ولتحليل  ومتارينة حملول أمثلة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

واألعمال االختبارات 

 التحريرية.

 األداء العملي

 تصميم البالطات اخلرسانية  12

 . أنواع البالطات اخلرسانية 

 البالطات ذات اإلجتاه الواحد 

 . البالطات ذات اإلجتاهني 

  تصميم البالطات املصمتة ذات اإلجتاه الواحد 

 تصميم البالطات املصمتة  ذات اإلجتاهني. 

  اإلجتاه الواحد .تصميم البالطات املفرغة ذات 

  رسم قطاعات أفقية ورأسية للبالطات مع توضيح تفاصيل حديد

 التسليح .

 للبالطات املصمته ذات اإلجتاه الواحد  ومتارين أمثلة حملولة 

 البالطات املفرغة ذات لبالطات املصمتة ذات اإلجتاهني وأمثلة ل

 اإلجتاه الواحد

 االختبارات واألعمال الشفهية.

عمال االختبارات واأل

 التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  77

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  تصميم الكمرات اخلرسانية   12

 .انواع الكمرات اخلرسانية وتوزيع األمحال 

 . حساب األمحال علي الكمرات 

 .  تصميم القطاعات املختلفة للكمرات 

 . التأكد من إجهادات القص 

  رسم قطعات طولية وعرضية للكمرات مع توضيح تفاصيل حديد

 التسليح .

 حملوله و متارين أمثله 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 تصميم األعمدة اخلرسانية 10

 . أنواع قطاعات األعمدة 

 . حساب األمحال علي األعمدة 

 .رسم قطاعات األعمدة مع توضيح توزيع وتفاصيل حديد التسليح 

 . أمثله حملوله و متارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 تصميم القواعد اخلرسانية املنفصلة   10

 أنواع األساسات 

 . تصميم القواعد اخلرسانية املنفصلة ا ملة مركزيا 

  رسم قطاعات أفقية ورأسية للقواعد مع توضيح تفاصيل حديد

 التسليح

  متارينأمثلة حملولة  و 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 احلوائط الساندة  5

 . أنواع احلوائط الساندة 

 . األمحال املوئثرة 

 . تصميم احلوائط الساندة الكابولية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 : استخدام برامج احلاسب اآللي يف تصميم العناصر اإلنشائية 11

 . حتديد و إدخال األمحال املؤثرة 

 . حتليل العناصر اإلنشائية 

 . تصميم العناصر اإلنشائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  78

 

 املراجع

 1988حممد سامح هالل ، القاهرة ، د املنشآت اخلرسانية  تصميم 

 دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع  -خليل إبراهيم واكد  .تصميم البالطات اخلرسانية  م 

 3612/2006القاهرة  -

  تكنولوجيا اخلرسانة )خواص اخلرسانة و تصميم خلطاتها ( د. أمحد علي العريان ، د. عبد

 القاهرة –عامل الكتب  –الكريم عطا 
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 التخصص
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 118 من  79

 دنمي 213 لرمزا خواص واختبارات الرتبة سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2  الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

واصها الفيزيائية وامليكانيكية وتصنيفها وكيفية سلوكها حتت يقدم املقرر دراسة الرتبة بأنواعها ومعرفة خ

عدد من اإلختبارات املعملية و ةالعاملي نظمةا يشمل املقرر املواصفات القياسية ألعمال الرتبة حسب األكم األمحال.تأثري 

 .ةالرتب على

 هلدف العام من املقرر: ا

 إجراء االختبارات املعملية ملعرفة خصائصاكساب املتدرب املهارات األساسية اليت حيتاجها يف  يهدف املقرر إىل

 الرتبة.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .أنواع الرتبةيتعرف على   .1

 .حسب النظام الثالثي الرتبة يتعرف على مكونات  .2

 يتعرف على اخلواص اهلندسية للرتبة.  .3

 الرتبة.يتعرف على نفاذية   .4

 يتعرف على ضغط الرتبة.  .5

 يأخذ عينات من الرتبة.  .6

 جيري االختبارات املعملية لتحديد خواص الرتبة.  .7

 الرتبة. لتصنيفجيري االختبارات املعملية   .8

 الرتبة. نفاذيةجيري االختبارات املعملية لتحديد   .9
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  80

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

  0 14  الرتبةعن مقدمة 

 10 6 اخلواص اهلندسية للرتبة 

 12 6 تصنيف الرتبة 

 10 6 نفاذية الرتبة 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السالولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، 

 ومعدات.
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 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  81

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة عن الرتبة 14

 علم ميكانيكا الرتبة: 

o  الرتبة حمتويات علم ميكانيكا. 

o تعريف الرتبة. 

o تكوين الرتبة. 

 مقدمة عن ضغط الرتبة: 

o الضغط الرأسي للرتبة. 

o الضغط اجلانيب للرتبة. 

o أمثلة تطبيقية حملولة. 

 :حتريات الرتبة 

o طرق حتريات الرتبة 

o طرق أخذ عينات الرتبة 

o اختبارات املوقع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 

 :اخلواص اهلندسية للرتبة  16

 مكونات الرتبة حسب النظام الثالثي: 

o تعاريف أساسية 

o وحدة األوزان 

o ا توى املائي 

o نسبة الفراغات 

o املسامية 

o درجة التشبع 

o الوزن النوعي 

o الكثافة. 

o  عالقات أساسية.  

 االختبارات املعملية خلواص الرتبة:  

o وحدة األوزان. 

o ا توى املائي. 

o الوزن النوعي. 

o الكثافة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  82

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

   :تصنيف الرتبة  18

 التدرج احلبييب.  

 )قوام الرتبة )حدود اترباج. 

 أنظمة تصنيف الرتبة. 

 الطريقة القياسية املوحدة. 

 طريقة اآلشو. 

 اختبارات تصنيف الرتبة:  

o  املناخل القياسة. احلبييب بأستخدامالتدرج 

o  التدرج احلبييب بأستخدام اهليدرومرت. 

o .قوام الرتبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 :نفاذية الرتبة 16

 العوامل املؤثرة على نفاذية الرتبة. 

 اخلاصية الشعرية. 

 أمثلة تطبيقية حملولة. 

  الرتبةاختبارات نفاذية: 

o النفاذية جبهد ثابت. 

o النفاذية جبهد متغري. 

o تعيني معامل التصلب بأستعمال األودومرت. 

o اخلاصية الشعرية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 

 املراجع

 Elsyed M. Ibrahim & Akram M. Soliman, "CONSTRUCTION ENGINEERING 

DRAWINGS", Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 

 Roy Chudley & Roger Greeno & Mike Hurst & Simon Topliss, "CONSTRUCTION 

TECHNOLOGY", Fifth Edition, Pearson 
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  83

 دنمي 122 لرمزا الرسم اإلنشائي باحلاسب سم املقررا

 سبحا101 تطلب سابقم

 5 4 3 2  الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

إعداد الرسومات اإلنشائية باحلاسب اآللي واليت تشمل اللوحات اإلنشائية لألعمدة  مهاراتهذا املقرر  يتناول

استخدام أوامر الرسم  ةكيفيووا اور واألساسات والبالطات والقطاعات اإلنشائية املختلفة مع الطباعة وإخراج اللوحات .

 .نشائيةسب إلعداد األشكال املعمارية واإلباحلا

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل تعليم الطالب كيفية استخدام تقنيات ومهارات الرسم باحلاسب إلعداد الرسومات اإلنشائية 

 املختلفة.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .مساقط خمتلفة للعناصر اإلنشائية يرسم .1

 رسم تفاصيل تسليح العناصر اإلنشائية للمنشآت اخلرسانية والفوالذية. ي .2

 .واملالحظات التفاصيل اإلنشائية وجداول التسليحبلوحات إنشائية متكاملة  يعد .3

 .رسم لوحات مدنية ملساقط أفقية لتقاطعات الطرقي .4

 .غرف التفتيش واألعمال املدنيةبرسم مساقط حلفريات الصرف الصحي ي .5

 .غرف التفتيش واألعمال املدنيةبحلفريات الصرف الصحي  قطاعاترسم ي .6

 .رسم مساقط خمتلفة معمارية بسيطة ي .7

    .رسم تفاصيل تسليح العناصر اإلنشائية للمنشآت اخلرسانيةي .8

 .الت اإلنشائية للمنشآت الفوالذيةرسم تفاصيل الوصي .9

 املخططات والرسومات اإلنشائية. أقري .10
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  84

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 20 0 األوامر األساسية ألساليب الرسم والتعديل 

 28 0 تطبيقات على رسم اللوحات اإلنشائية 

  12 0 الطرقعلى رسم لوحات األعمال املدنية وتطبيقات 

 4 0 إخراج وطباعة اللوحات اإلنشائية 

 اجملموع
0 64 

64 
 

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

 ومعدات.جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السال
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 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  85

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(  

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  األوامر األساسية ألساليب الرسم والتعديل 20

Training on drawing & editing techniques 

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 تطبيقات على رسم اللوحات اإلنشائية 28

  رسم ا اور واألعمدةAxes & Columns 

  والرأسية لألعمدةرسم القطاعات األفقية 

Column horizontal & vertical sections 

  رسم املساقط األفقية والقطاعات الرأسية للبالطات

 اخلرسانية املسلحة

 R.C. slab plans & vertical sections 

 القطاعات الطولية والعرضية للكمرات 

         Beam longitudinal & cross sections  

  والقطاعات الرأسية للقواعد مع حديد األفقي رسم املسقط

 التسليح 

    Foundation plan & vertical sections 

     with steel reinforcement detailing. 

  والقطاعات الطولية والعرضية للحوائط األفقي رسم املسقط

 الساندة 

   Different sections of Retaining Walls 

    with steel reinforcement detailing 

  رسم أنواع الوصالت باستخدام اللحام والرباغي 

    Different types of steel joints using 

      welding and/or bolts  

  إعداد اللوحات اإلنشائية التنفيذية شاملة التفاصيل وجداول

 التسليح 

Structural working drawings with needed details & 

reinforcement tables 

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 :تطبيقات على رسم لوحات األعمال املدنية والطرق 12

 أمثلة على تقاطعات الطرق مع جزيرة وسطى و ميدان 

  مساقط وقطاعات  حلفريات الصرف الصحي مع سند

 اجلوانب

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  86

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(  

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 بأشكاهلا والعبارات قطاعات لغرف التفتيش مساقط و

 الصندوقية

 األداء العملي

 :إخراج وطباعة اللوحات اإلنشائية 4

  إعداد الطابعة Printer settings 

  إعداد شاشة الطباعة 

    Plotting from Layout space 

  حتديد مقياس الرسم ومساكات اخلطوط 

Configering scale & pen assignement 

 تنسيق اللوحات قبل الطباعة 

    Using several view ports, each has different 

properties 

االختبارات واألعمال 

 الشفهية.

االختبارات واألعمال 

 التحريرية.

 األداء العملي

 

 املراجع

 Elsyed M. Ibrahim & Akram M. Soliman, "CONSTRUCTION 

ENGINEERING DRAWINGS", Arab Academy for Science, 

Technology & Maritime Transport. 

 Roy Chudley & Roger Greeno & Mike Hurst & Simon Topliss, 

"CONSTRUCTION TECHNOLOGY", Fifth Edition, Pearson. 

  الكود األمريكي اخلاص بتفاصيل التسليحACI – 315 – 99  RIENF. 

DETAILES 
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  87

 دنمي 252 لرمزا شبكات املياة والصرف الصحي سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 3    حماضرة

 0    عملي

 1    مترين

 صف املقرر:و

و السُُيول والدرسُُات األولية الالزمة هلا   تغذية باملياة وشُُبكات الصُُرف الصُُحي أنواع شُُبكات ال ريتناول املقر

ُُبكة و  أنواع و ُُتخدمة فى كل شُُُُُ ُُري املسُُُُُ ُُيانتها وأختبارهااملواسُُُُُ وقراءة  األجزاء املكونة هلا وطريقة تنفيذها وصُُُُُ

ُُ ُُادر املياة والقواناملخططات التنفيذية هلا، كما يشُُُُُُُُُ ركة املوائع يف القنوات املفتوحة ني اهليدروليكية حلمل مصُُُُُُُُُ

دراسة الكثافة السكانية وحتديد معدالت    إىلاألنواع املختلفة من الشبكات باألضافة    ها يفحساب أقطار واملواسري و 

 .العلويةاحلالية واملستقبلية واستخدام اخلزانات األرضية و هاألستهالك للميا

 هلدف العام من املقرر: ا

املتدرب مهارة التعامل مع مشاريع شبكات التغذية باملياة وشبكات الصرف الصحى والسيول من حيث  أكساب

 التحليل والتصميم و الصيانة.  

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يتعرف على خواص املوائع.  -1

 تلفة.خيتعرف على حركة املوائع يف القنوات امل  -2

 يتعرف على مكونات حمطات املياه.  -3

 يتعرف على نظريات عمل حمطات التنقية.  -4

 يتعرف على معدالت استهالك املياه.  -5

 يتعرف على تصاميم طرق توزيع املياه يف املدن.  -6

 يتعرف على تصاميم خزانات املياه األرضية.  -7

 يتعرف على تصاميم خزانات املياه العلوية.  -8

 يتعرف على تصاميم شبكات توزيع املياه.  -9

 يف شبكات املياه.يقيس التسربات   -10

 يتعرف على أنواع شبكات تصريف السيول.  -11

 الصحي يتعرف على أنواع شبكات تصريف  -12

 يقرأ خمططات شبكات املياه والسيول والصرف.  -13

 يتعرف على حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي.  -14
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  88

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 6 املوائع 

 0 6 حمطات تنقية مياة الشرب و حتلية مياة البحر

 0 9 هالدرسات األولية لشبكات توزيع امليا

 2 6 هشبكات توزيع امليا

 0 6 شبكات تصريف السيول

 0 6 يشبكات الصرف الصح

 0 6 املضخات وحمطات الضخ

 0 3 حمطات معاجلة مياه الصرف

 12 0 املواسريالتجارب العملية على سريان السوائل يف 

 اجملموع
48 16 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة كتيبات استخدام األمة الواردة يف واتباع تعليمات السالولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، 

 ومعدات.
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  89

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :املوائع 8

 اخلواص األساسية للموائع 

 القنوات املفتوحةحركة املوائع فى املواسري و 

 أمثلة حملولة 

 متارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

 :حمطات تنقية مياة الشرب وحتلية مياة البحر 6

 نظريات عملهامكونات حمطات تنقية مياة الشرب و 

 معدالت التنقية ألحواض التنقية وسعة ا طات 

 نظريات عمل حتلية مياة البحر وأنواع ا طات ومكوناتها 

 معدالت انتاج حمطات التحلية . 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :املياهالدرسات األولية لشبكات توزيع  9

 مصادر املياه 

 املدينة االستعماالت املختلفة للمياه يف 

 العوامل املؤثرة فيهستهالك ومعدالت اال 

 الكثافة السكانية 

 يةستقبلاملستهالك توقعات ال 

 املدن طرق توزيع املياه يف 

 األرضية خزانات املياه 

 العلوية خزانات املياه 

  تصميم اخلزانات العلوية ) حساب سعة التخزين املطلوبة

حساب قدرة  –حساب األرتفاع وفقًا لضغط الشبكة  –

 للخزان ( هاملضخات املطلوبة لرفع امليا

 الزمن االفرتاضي ملشروع التغذية باملياه 

 أمثلة حملولة 

 متارين 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  90

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :شبكات توزيع املياة 8

 يم شبكات املياهأساسيات تصم 

 طرق ختطيط شبكة التوزيع 

 املواسري حركة املياة يف 

 مقاستهاأنواع املواسري و 

 ميوهلاحساب أقطار املواسري و 

 الوصالت والصمامات وغرف التفتيش 

 عدادات املياه 

 سومات ملشاريع شبكات توزيع املياهقراءة الر 

 تنفيذ شبكات التوزيع 

 صيانة شبكات التوزيع 

 قياس التسربات من الشبكة 

 أمثلة حملولة 

 متارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :شبكات تصريف السيول 6

  الدراسات األولية الالزمة 

  شبكات تصريف السيولأنواع 

 مبادئ تصميم شبكات تصريف السيول 

 أنواع املواسري املستخدمة 

 غرف املراقبة والتفتيش 

 السيول هملشاريع شبكات تصريف ميا قراءة الرسومات 

 السيول تنفيذ شبكات تصريف مياه 

 السيول هصيانة شبكات تصريف ميا 

 أمثلة حملولة 

 متارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 التخصص

 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  91

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :شبكات الصرف الصحى 6

 الدراسات األولية ملشروعات الصرف الصحى 

 أنواع شبكات الصرف الصحى 

 التخطيط األوىل للشبكة 

 أنواع املواسري املستخدمة 

 حساب أقطار املواسري 

 الوصالت بني املواسري واجملمعات وغرف التفتيش 

 قراءة الرسومات ملشاريع شبكات الصرف الصحى 

 تنفيذ شبكات الصرف الصحى 

 كل وصيانة شبكات املواسريآت 

 أمثلة حملولة 

 متارين. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :املضخات و حمطات الضخ 6

 أنواع املضخات 

 كفائة املضخات 

 أختيار املضخات 

 أمثلة حملولة 

 متارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :حمطات معاجلة مياة الصرف 3

 الصرف طرق ونظريات معاجلة مياه 

 الصرف . أحواض معاجلة مياهاملكونات الرئيسية و 

 الصرف معدالت معاجلة مياه   

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

ار عدد يتم اختيعلى سريان السوائل يف املواسري )التجارب العملية  12

 : مناسب من التجارب التالية(

جتربه )قياس  .1

معامل اجلاذبية النوعية للسوائل( بإستخدام قنينة اجلاذبية 

 النوعية و بإستخدام املانوميرت

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  92

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

جتربه )تعيني  .2

 السوائل( بواسطةلزوجة 

(Capillary Viscometer)  و(Falling Sphere Viscometer) 

)قياس جتربة:  .3

تأثري ضغط السوائل على منسوب السائل( بإستخدام ميزان 

 باسكال للسوائل واملانوميرت

س )قياجتربة:  .4

ملواسري األفقية الفقد الرئيسي باالحتكاك يف األنابيب و

 والسريان املضطرب(.القصرية أثناء السريان املنتظم 

)قياس  جتربة: .5

الفواقد الرئيسية والثانوية يف طاقة السوائل داخل املواسري 

الفقد باإلحنناءات وتغيري األجتاه بزاوية  –)الفقد باألحتكاك 

 الفقد بتغيري قطر املاسورة (. –حادة و منفرجة 

)تطبيق  جتربة:  .6

قة معادلة برينولي ألثبات العالقة بني الضغط بني الطا

 احلركية للسوائل(

: جتربة .7

يف املواسري عند  وري ميرت لقياس مقدار تصرف املياهالفينش

 تغري قطر املاسورة .

جتربة )  .8

Orifice   لتعيني معدل التصرف من فتحة تصريف خزان )

 مائي لتحديد زمن التفريغ .

جتربة تعيني  .9

يف ي املفتوحة يف حلة نعومة القاع ومعامل اخلشونة يف اجملار

 . حالة خشونة القاع
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 118 من  93

 املراجع

  اجلزء  ،املوسوعة اهلندسية إلنشاء املباني واملرافق العامة ،عبد اللطيف أبو العطا العبقري/م

 0 م1995  ،القاهرة ،دار ماجد للطباعة  ،األول

  قطاع متابعة  –دليل تنفيذ خطوط الطرد و شبكات املياه و أستالمها، املقاولون العرب

 شئون التنفيذ، القاهرة .

  أسس تنفيذ مشاريع شبكات املياه و الصرف الصحي و أستالمها ، إعداد م. فواز

 . 2009سوريا  –الرفاعي، حلب 

 Robert  J. Houghtalen & Ned H. C. Hwang, " FUNDAMENTALS 

OF HYDRAULIC  ENGINEERING SYSTEMS " , Fourth Edition-

2013 , PERRSON . 
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 118 من  94

 دنمي 261 لرمزا تقنيات الطرق سم املقررا

 دنمي 213 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

للطرق  رأسيالء الطرق واملتضمنة التخطيط األفقي ويتناول هذا املقرر األسس العلمية والتقنية املتعلقة بإنشا

وعناصر القطاع العرضي للطريق وانواع وأشكال تقاطعات الطرق ثم التعرض بالتفصيل للنواحي الفنية الالزمة للتنفيذ 

بإجياز لطرق  سفلتية للطريق ثم يتطرقدمك الرتبة حتى إنشاء الطبقة اإل أعمال شراف على مشروعات الطرق منواإل

لصيانة الرصف  سلوب املثاليوحتديد األوحتديد عيوب الرصف وكيفية تقييم سطح الرصف تصميم الرصف املرن 

 .وعات الطرق حسب املواصفات ا ددةسس الفنية لإلستالم مشراألو

 هلدف العام من املقرر: ا

 ادئلفنية والتقنية الالزمة لتنفيذ مشروعات الطرق مع دراسة مبيهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات ا

 .ةساليب الفنية لصيانة الطرق االسفلتية طبقا للمواصفات ا دداهلندسي واإلنشائي للطرق واأليم التصم

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 للطرق.األفقي يتعرف على التصميم   -1

 يتعرف على التصميم الرأسي للطرق.  -2

 يتعرف على أعمال دمك الطرق.  -3

 يتعرف على املواد األسفلتية.   -4

 يتعرف على مراحل إنشاء الطرق األسفلتية.  -5

 يتعرف على صيانة الطرق األسفلتية.  -6

 يتعرف على صيانة الطرق اخلرسانية.  -7

 جيري اختبارات التآكل للمواد اخلشنة.  -8

 جيري اختبارات حتديد نسبة التحمل )كاليفورنيا(.  -9

 جيري اختبارات تصميم اخللطة السفلتية بطريقة مارشال.  -10

 )السوبربيف(. تصميم اخللطة السفلتية اختباراتجيري   -11

 قياس كثافة طبقات الرصف. جيري اختبارات  -12

 يعمل جسات لطبقات الرصف.  -13
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 118 من  95

 يستلم مشاريع الطرق حسب املواصفات  السعودية.  -14

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 يةالتصميموالقيود عايري امل 

 0 3 التصميم األفقى للطريق 

 0 3 للطريق يالتصميم الرأس 

 0 2 عناصر القطاع العرضي للطريق 

 0 2 التقاطعات 

 0 2 أعمال دمك الرتبة لغرض إنشاء الطرق 

  0 2 املواد االسفلتية 

 0 5 التصميم اإلنشائي للطرق االسفلتية 

 0 5 مراحل إنشاء الطرق االسفلتية 

  0 3 واخلرسانيةصيانة الطرق االسفلتية 

  0 3 الطرق حسب املواصفات السعوديةمشاريع استالم 

 26 0 اختبارات تقييم االسفلت 

                                                                                                 6 0                  إختبارات حقلية على مواد الرصف 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السالولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، 

 ومعدات.
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 118 من  96

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :يةالتصميمو القيود عايري امل 2

o نبذه تارخيية 

o أنواعهااهمية الطرق و 

o الطرق يف اململكة العربية السعودية 

  املعايري و القيود التصميمية: 

o التصنيف الوظيفى للطريق 

o الطبوغرافية وطبيعة املنطقة 

o حجم املرور 

o خواص و أداء املركبات على الطريق 

o السرعة التصميمية 

o مستوى اخلدمة على الطريق 

o  املشاة 

o التكلفة و املبالغ املتوفرة 

o األعتبارات األجتماعية 

o أعتبارات السالمة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :التصميم األفقى للطريق 3

  الرؤيةمسافة 

o .مسافة الرؤية الالزمة لإليقاف 

o .مسافة الرؤية الالزمة للتجاوز 

o .مسافة الرؤية الالزمة إلختاذ القرار 

o  للطريقاألفقي التخطيط 

  األفقيةاملنحنيات 

o رفع الظهر عن البطن 

o  طرق التوصل إىل إرتفاع الظهر عن البطن 

o  األفقيةمسافة الرؤية عند املنحنيات 

o  للطريقاألفقي معايري عامة على التخطيط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  97

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :سي للطريقالتصميم الرأ   3

 احلد االقصى واالدنى للميل الطولي للطريق 

  الطول احلرج مليل الطريق 

 تصميم املنحنيات الراسية 

  الراسي للطريقمعايري عامة على التخطيط 

  والراسي للطريقاألفقي التنسيق بني التخطيط  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :عناصر القطاع العرضي للطريق 2

 عرض الرصف أو حارة املرور 

 امليول العرضية للرصف 

 األكتاف وملحقاتها 

 امليول اجلانبة 

 اجلزيرة الوسطى 

 القطاع العرضي للطرق املقسمة 

  قسمةاملالقطاع العرضى للطرق غري 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :التقاطعات  2

 العوامل اليت تؤثر فى تصميم التقاطعات 

 انواع التقاطعات فى نفس املستوى  

 أشكال التقاطعات فى مستويات منفصلة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :أعمال دمك الرتبة لغرض إنشاء الطرق 2

 الغرض من دمك الرتبة 

 العوامل املؤثرة على كثافة الرتبة 

 إشرتاطات الدمك احلقلي 

 تنفيذ الدمك احلقلي 

 .طرق الدمك احلقلى بالوسائل امليكانيكية 

  أنواع معدات الدمك احلقلى 

 معايري وطرق إستالم الدمك فى املوقع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  98

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :املواد االسفلتية 2

 .أنواع املواد االسفلتية وجمال إستخدام كل نوع منها 

 مواصفات الركام املستخدم يف اخللطة االسفلتية 

  اخللطات االسفلتيةأنواع 

 مراحل تصنيع اخللطة االسفلتية فى اخلالطة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :التصميم اإلنشائي للطرق االسفلتية 5

 أنواع الرصف 

 الرصف املرن 

 الرصف الصلب 

 طرق تصميم الرصف املرن 

 التصميم املختلفة النظريات اليت تعتمد عليها طرق 

  تصميم الرصف بطريقة إحتاد مسؤلي النقل والطرق

 األمريكي "االشتو"

 التصميم بطريقة السوبر بيف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :مراحل إنشاء الطرق االسفلتية 5

 مراحل إنشاء طبقه االساس واالساس املساعد 

o مواصفات املواد 

o طريقة اإلنشاء 

o طريقة اإلستالم طبقا للمواصفات السعودية 

 مراحل إنشاء الطبقات األسفلتية 

o فرش املخلوط وتسويته 

o مراحل دمك اخللطة األسفلتية 

o ترتيب خطوات دمك حارة حديثة حلارة سبق دمكها 

o أسس املراقبة الفنية والتقنية للخلطة االسفلتية 

o لطة األسفلتية طبقا طريقة إستالم تنفيذ اخل

 للمواصفات السعودية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  99

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :صيانة الطرق االسفلتية واخلرسانية 3

 انواع اإلنهيارات 

 أسباب األنهيارات 

 عيوب سطح الرصف األسفليت واالسلوب املثالي لصيانتها 

 واالسلوب املثالي لصيانته عيوب سطح الرصف اخلرساني 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :إستالم مشاريع الطرق حسب املواصفات السعودية 3

 االسس الفنية لإلستالم 

 أعمال األتربة جلسر الطريق 

 طبقة االساس املساعد واالساس 

 التدرج 

 نسبة الدمك 

 اللدونة والربي 

 نسبة حتمل كاليفورنيا 

 الطبقات االسفلتية 

 إستواء السطح 

 جتانس سطح الطريق وحالة اللحامات 

 نسبة الدمك 

 نسبة مكونات املخلوط االسفليت 

  مسك الطبقات 

 الصرف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :إختبارات تقييم االسفلت  26

  التقليديةالطرق 

 جتربة اإلخرتاق أو الغرز 

 جتربة اإلشتعال أو اإلحرتاق 

 جتربة السيولة أو الليونة 

 جتربة املرونة 

 جتربة اللزوجة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  100

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 جتربة الذوبان 

  جترية التطاير 

 :السوبربيف طريقة

 Pressure Aging Vessel 

 Rotational Viscometer 

 Dynamic shear Rheometer 

 Bending Beam Rheometer 

 Direct Tenstion Test   

   :إختبارات تقييم الركام وتربة التأسيس

  إختبار التاكل للمواد اخلشنة 

 إختبار حتديد نسبة حتمل كاليفورنيا 

 :إختبارات اخللطة االسفلتية

 تصميم اخللطة االسفلتية بطريقة مارشال 

 تصميم اخللطة االسفلتية بطريقة السوبربيف Gyratory 

Compaction Test   

 إختبار اإلستخالص لتحديد نسبة االسفلت وتدرج املواد الصلبة 

 :إختبارات حقلية على مواد الرصف 6

 املوقع لطبقات الرصف املختلفة إختبارات قياس الكثافة يف 

 جهاز أخذ العينات. عمل جسات لطبقات الرصف بإستخدام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 املراجع

 ( . 1985. دار الراتب اجلامعية )  والثاني حممود توفيق سامل . هندسة الطرق . اجلزء األول 

 . الكود املصري . أعمال الطرق احلضرية واخللوية 

 . ( . 2006نظام تصميم اخللطات اإلسفلتية الساخنة . )  وزارة النقل 

  وزارة الشئون البلدية والقروية . اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة . املواصفات العامة لألعمال

 ( . 1424املدنية يف مشاريع متديد املرافق العامة ) الرياض 

 . دليل املخترب ملشاريع الطرق . وزارة الشئون البلدية والقروية . اللوائح واالشرتاطات 

 American Association Of State Highway And Transportation Officials ( AASHTO ) . A 

Policy Of Geometric Design Of Highways And Streets   (2001  )  

 U . S .Department Of Transportation . Federal Highway Administration . Distress 

Identification Manual For The Long – Term Pavement Performance Program ( June2003)  
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 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  101

 دنمي 271 لرمزا إنشاءات معدنية سم املقررا

 دنمي 112 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 3    حماضرة

 0    عملي

 1    مترين

 صف املقرر:و

شائية هلا باإلضافة إىل مبادئ   يتناول هذا املقرر أنواع املنشآت الفوالذية ومكوناتها و  تصميم األعضاء     النظم األن

يشُُُمل  ا.، كماطرق تنفيذها وتصُُُميمها و رمسهاللحام والفوالذية املختلفة وأنواع الوصُُُالت بني األعضُُُاء باملسُُُامري و

قراءة واسُُتخراج البيانات  إىلسُُتالم األعمال باألضُُافة  االتشُُييد باملوقع ومتابعة جودة العمل وطرق التصُُنيع بالورشُُة و 

 مشاريع املنشآت الفوالذية. ملختلفة من املخططات املستخدمة يفا

 هلدف العام من املقرر: ا

 التشييد.الرسم والتصنيع والفوالذية و التصميم لألعضاءاملتدرب مبادئ تعليم  إىليهدف هذا املقرر 

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يتعرف على احلديد والفوالذ.   .1

 يتعرف على الصلب اإلنشائي.  .2

 .يتعرف على أنواع املنشآت  الفوالذية  .3

 .يتعرف على أمحال املنشآت  الفوالذية  .4

 يتعرف على النظم اإلنشائية الرئيسية.   .5

  التصميم ومعامل األمان.يتعرف على   .6

 .يتعرف على الوصالت ذات املسامري  .7

 يتعرف على الوصالت باللحام.   .8

 يتعرف على وصالت اإلرتكاز.   .9

 يتعرف على خمططات املنشآت الفوالذية.  .10

 .يتعرف على جتهيز العناصر اإلنشائية الفوالذية  .11

 .يتعرف على أعمال تشييد العناصر اإلنشائية الفوالذية  .12

 يستخدم برامج احلاسب يف تصميم املنشآت الفوالذية.  .13

 حيدد اآلليات واملعدات الالزمة لتصنيع وجتميع وتشييد املنشآت الفوالذية.  .14

 يتعرف على اإلختبارات املطلوبة لفحص األعمال الفوالذية املنفذة.  .15
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 اإلنشاءات املدنية

 
 

 118 من  102

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 1 3 الفوالذاحلديد و 

 1 3 املنشآت الفوالذية 

 1 3 املنشآت الصناعية و متعددة الطوابق 

 3 9 مبادئ التصميم األنشائى للعناصر الفوالذية 

 2 6 الوصالت ذات املسامري 

 2 6 الوصالت باللحام 

 1 3 وصالت األرتكاز للمنشآت الفوالذية 

 0 3 خمططات مشاريع املنشآت الفوالذية 

 0 3 أعمال جتهيز العناصر األنشائية الفوالذية 

 0 3 أعمال تشييد املنشآت الفوالذية 

 5 6 استخدام برامج احلاسب اآللي يف تصميم املنشآت املعدنية 

 اجملموع
48 16 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السالولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، 

 ومعدات.
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 118 من  103

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :احلديد و الفوالذ 4

  احلديد والفوالذصناعة. 

 منتجات احلديد والفوالذ. 

 تركيبه والعناصر الداخلة يف نشائيالصلب اإل. 

 نشائيةقطاعات الصلب اإل. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 املنشآت الفوالذية 4

  املنشآت الفوالذية أنواع 

  مميزات املنشآت الفوالذية 

  عيوب املنشآت الفوالذية 

 أنواع األمحال على املنشآت الفوالذية   

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 املنشآت الصناعية و متعددة الطوابق 4

  سية.نشائية الرئياإلالنظم 

 الفوالذي أمكونات املنشعناصر و  

  الريا نظم التدعيم ملقاومة أمحال 

  نتقال األمحالاطريقة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :لألعضاء الفوالذية مبادئ التصميم اإلنشائي 12

  نشائيامليكانيكية للصلب اإل اخلواص 

 معامل األماننظريات التصميم املختلفة و 

 إىل تصميم األعضاء املعرضة : 

o حمورية قوى شد 

o قوى ضغط حمورية 

o قوى القص وعزوم األحنناء 

o عزوم األحنناء  قوى حمورية وقص و 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :الوصالت ذات املسامري 8

 أنواع املسامري والصواميل ودرجاتها 

 الوصالت توزيع املسامري يف 

  املعرضة لقوى قصتصميم الوصالت 

 رسم الوصالت ذات املسامري 

 أستالمهاطرق ربط املسامري و 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  104

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الوصالت باللحام 8

 أنواع اللحام 

 املوقعالطرق املستخدمة للحام يف الورشة و 

 عيوب اللحام وطرق الكشف عنها 

  اللحام املعرضة لقوى حموريةتصميم وصالت 

 الرموز املستخدمة للحام 

 رسم وصالت اللحام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 صالت األرتكاز للمنشآت الفوالذية:و 4

  الوصالت عند القواعدأنواع 

 تصميم الوصلة املفصلية 

  األرتكاز مع القواعدطرق تنفيذ الوصالت عند أماكن. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :خمططات مشاريع املنشآت الفوالذية 3

 الرسومات املعمارية التنفيذية 

 نشائيةالرسومات اإل 

 الرسومات التفصيلية للوصالت 

 الرسومات التنفيذبة بالورشة 

 باملوقع الرسومات التنفيذبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

   :نشائية الفوالذيةأعمال جتهيز العناصر اإل 3

  القطع والتشكيل طرق 

 طرق عمل الثقوب 

  جتميع األعضاء 

 جتهيز السطح اخلارجى 

 جودة التنفيذ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

 أعمال تشييد املنشآت الفوالذية: 3

 تفاصيل العملخطوات التنفيذ باملوقع و 

 الرافعات املستخدمة 

 املوقع وأستخدام األجزاء اجملمعة مسبقًا التجميع يف 

 املناسيب الرأسي وو الضبط األفقي 

 أعمال مقاومة احلريق 

 جودة التنفيذ وأستالم األعمال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  105

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 سالمة فريق العمل 

 استخدام برامج احلاسب اآللي يف تصميم املنشآت املعدنية : 11

  تصميم املنشآت أشهر الربامج اإلنشائية لتحليل وبالتعريف

 .املعدنية

 حتديد املدخالت املطلوبة ألعمال التصميم.  

  استخدام برامج حاسب مبسطة ) شيتات أكسيل ( لتصميم

 .املنشآت املعدنية

  تصميم قطاعات األعمدة حتت تأثري أمحال ضغط أو شد

 حمورية فقط

 تصميم قطاعات األعمدة حتت تأثري محل حموري و عزم إحنناء 

 تصميم قطاعات الكمرات حتت تأثري عزوم اإلحنناء 

 لحام أو مسامري الربشامتصميم وصالت القطاعات املعدنية بال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 

 املراجع

 م . 2014الفوالذية للدكتور حممد أمحد السمارة كتاب تصميم املنشآت املعدنية و  

  هُ . 1436دليل شركة الزامل للمنشآت املعدنية مسبقة اهلندسة ، الرياض 

 AISC, Specification for Structural Steel Buildings. American Institute of 

Steel Construction, (2005). 

 Steel Structurers, Design and Behavior, Charles G. Salmon & John E. 

Johnson, Harper Collins College Publishers, (1996). 

 Dessouki, A. K., "Design of Cold-Formed Steel Structures", Al Handasa 

for Publishing & Distribution, cairo, (1993). 

 Dessouki, A. K., "Steel Structures Design", Al Handasa for Publishing & 

Distribution, cairo, (1993). 
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 118 من  106

 مدن  281 لرمزا مشروع سم املقررا

  سابقتطلب م

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

حيث توظف املهارات  أكثر من ختصص ات التقنية املدنية، وقد يكون يفأحد ختصص يف قييكون املشروع تطبي

حيث يتم اخراج ، سوق العمل املقررات الدراسية بطريقة تكاملية وبصورة عملية مماثلة ملا يتم يف اليت مت التدريب عليها يف

 أو رسومات تنفيذية أو كالهما. بتقرير فيناملشروع 

 هلدف العام من املقرر: ا

 صورة تطبيقية ملا يتطلبة سوق العمل. عليها خالل املقررات الدراسية يف مت التدريب ممارسة املهارات اليت

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 التقاريرالفنية. يكتب .1 

 األجهزة و الربامج احلاسوبية احلديثة يستخدم .2

 املشروع. اليت قد حتدث يفعوائق الحلل  يناقش .3

 األنرتنت.  طلع على املواقع املتخصصة فىيمكتبة الكلية و يستخدم .4

 تأكد من أكتماهلاياملخططات و يقرأ .5
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 118 من  107

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 2 موضوع املشروع 

 10 6 عناصر املشروع

 72 4 تنفيذ املشروع

 اجملموع
12 84 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

، واملعدات األجهزةاستخدام  وأنقل اجللسة الصحية داخل قاعات التدريب ويكون اجلسم يف الوضع السليم عند 

جهزة مة الواردة يف كتيبات استخدام األواتباع تعليمات السالولبس اخلوذة الواقية والقفازات واملالبس املالئمة للعمل.، 

 ومعدات.
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 118 من  108

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :دراسة موضوع املشروع  4

  أحد ختصصات التقنية املدنية أو يف يكون املشروع تطبيقي يف 

 .أكثر من ختصص

 قررات الدراسية امل ملهارات التى مت التدريب عليها يفتوظيف ا

 بصورة عملية مماثلة ملا يتم فى سوق العمل. بطريقة تكاملية و

  :يكون املشروع على سبيل املثال فى األتى 

 خواص و أختبارات املواد. 

  خواص الرتبة. 

 األنشاءات اخلرسانية. 

 األنشاءات املعدنية. 

 حساب الكميات. 

 .مهارات أخرى مما تدرب عليه 

  دراسة موضوع املشروع وحتديد أهدافة و مدى فائدتة فى سوق

 العمل

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 رات واألعمال التحريرية.االختبا

 األداء العملي

 :عناصر املشروع 16

  دراسة عناصر املشروع 

 حتديد العمل املطلوب فى املشروع 

  تصاريح  –حاسب آىل  –عدد  –حتديد متطلبات العمل ) مواد– 

 أو غريها (

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 :تنفيذ املشروع 76

  ريب عليها فى املقرارات وذلك مبمارسة املهارات التى مت التد

 :مثلالدراسية 

  قراءة املخططات. 

  التجارب املعملية. 

  مشروع.للاحلسابات الالزمة 

 .استخدام احلاسب اآللي يف املشروع 

 حساب الكميات. 

 عمل جدوال املقايسة التثمينية واملواصفات. 

  ستخدام احلاسب اآلىل.املدنية باعمل الرسومات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 118 من  109

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 فى سوق العمل للمشاريع  أخراج املشروع فى صورة مماثلة ملا يتم

 املماثلة

 ات متكاملة بأستخدام عمل تقرير فنى متكامل أو رسوم

  أو كالهما. احلاسب اآللي
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 118 من  110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 غالف مالحق اخلطة التدريبية
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 118 من  111

 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املخترب/املعمل/الورشة

1-  

 خواص وإختبار املواد 1 20 املوادخمترب 

2-  

 ورش شدات وحديد تسليح 1 20 ورشة شدات وحديد تسليح

3-  

 خواص واختبارات الرتبة 1 20 خمترب الرتبة

4-  

 تقنيات وأعمال اخلرسانة 1 20 خمترب اخلرسانة

5-  

 الرسم باحلاسب اآللي 1 20 معمل حاسب آلي

6-  

 املياه والصرف الصحيشبكات  1 20 خمتري شبكات املياه والصرف الصحي

 تقنيات البناء

7-  

 تقنيات الطرق 1 20 خمترب الطرق

8-  

 املساحة 1 20 خمنري مساحة
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 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناك من عرَّف التقييم بأنه 

املتدربني، وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت على 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 ميكننا أن نقتصر على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:

 

 االختبارات واألعمال الشفوية: -1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهية، وتعترب هذه األداة إحدى طرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

أو تعزيز فكرة ما، وهذه األداة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية 

 ، وتشمل هذه األداة مجيع أساليب واسرتاتيجيات التعلم مثل:عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

 .التقديم احلواري يف القراءات احلوارية 

 .متثيل األدوار 

 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

رة املتدرب على استخدام معلوماته من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قد مكتوبةاستجابات 

، وميكننا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من مكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

ومبتابعة مباشرة من وهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( 

ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون على املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّ

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

الذاتية يف تناوهلا  عدها عن مصطلحويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُب  االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا أو جزئية 

أها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خط

االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية 

 متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:

  :عة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب وتتكون من جمموأسئلة الصواب واخلطأ

اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على 

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :يتكون سؤال التكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو  أسئلة التكملة

عبارات أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة ا ذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل ال

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة أسئلة االختيار من متعدد

رة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب سؤال مباشر أو عبا

 اختيار البديل الصحيح.

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  أسئلة التوفيق أو املزاوجة

والثاني على اليسار أو الرموز أو الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات 

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.

واملعلومات  هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرتك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 

عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض 

 دة.املقالية إىل اإلجابات املقّي ة بينما تتجه بعض األسئلةمن األسئلة يكون ذا إجابة حّر

 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ
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ي، وهي عبارة عن أعمال وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّف

رات معينة أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمعها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبها

ثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث إبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:ممارسة أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمددهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار اآللة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةيف كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام 

يضع  وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث بطاقة األداءعن طريق استخدام 

ري إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف أمام كل خطوة أو جزء تش املقّيم إشارة أو نسبة معينة

 التنفيذ.
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