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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 

 عبيؼخ ركزَذ / كهُخ انهُذطخ انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 لظى انهُذطخ انًذَُخ / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2

او اطى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 غزق االَظبء وانزخًٍُ

 ثكبنىرَىص هُذطخ يذَُخ اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراطٍ  .5
 طُىٌ /يمزراد /أخزي 

 طُىٌ

  انًؼزًذ   ػزًبدثزَبيظ اال .6

  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

 22/7/2216 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

تعريف الطالب بالمعدات االنشائية واستخداماتها وحساب االنتاجية  أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9
والعوامل الفيزياوية المؤثرة عميها وتصميم القوالب وحساب كمية االعمال االنشائية والترابية 

 صفات والتسعير وانواع العقود والدليل القياسي الموحدوالموا
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 انًطهىثخ وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيظيخزعبد ان  .12

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
 َزؼزف انطبنت ػهً انؼىايم انًؤصزح ػهً اَزبعُخ انًؼذاد االَشبئُخ -1أ

 حظبة اَزبعُخ ثؼط انًؼذاد انهُذطُخ -2أ

 ُخ انخزطبَهانؼىايم انًؤصزح ػهً اَزبع -3أ
 حظبة كًُخ االػًبل االَشبئُخ واالػًبل انززاثُخ وانزظؼُز -4أ
زؼزف انطبنت ػهً انؼمىد انهُذطُخ وانذنُم انمُبطٍ انًىحذ وانشزوغ انؼبيخ الػًبل انهُذطخ َ -5أ

 انًذَُخ
 َزؼزف انطبنت ػهً وصبئك انزؼهذ-6أ
 جزَبيظ خ ثبننخبصا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 ثحىس رخزط – 1ة 

 رمبرَز ػهًُخ – 2ة 

 برَغ اَشبئُخرمبرَز رخًٍُ يش  - 3ة 

 
 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االخزجبراد انُىيُخ انًفبعئخ -
 ذرصنانزذرَجبد واالَشطخ فٍ لبػخ ا -
 رمظُى انطهجخ انً يغبيُغ وػًم يظبثمبد نحم انىاعجبد -

 

 

 
 غزائك انزمُُى      

 

 ركخ فٍ انُشبغبدانًشب -

 رمذَى االَشطخ -
 انىاعجبد انجُزُخ -
 االخزجبراد انفصهُخ وانُهبئٍ -

 

 
 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 رطىَز لذرح انطبنت نهؼًم ػهً اداء انىاعجبد ورظهًُهب فٍ انًىػذ انًمزر -1ط         

 زًبرٍَانذهُُخ ثحم اَىاع يخزهفخ يٍ ان رطىَز انمذراد-2ط

 ً انحىار وانًُبلشخرح انطبنت ػهرطىَز لذ-3ط

 ًزىفزح ثبنزؼهُىنرًُُخ لذرح انطبنت نالطزفبدح يٍ انىطبئم ا-4ط   
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 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًظبهًخ فٍ حم انزًبرٍَ -

 ركهُف انطبنت ثجؼط االَشطخ وانىاعجبد انغًبػُخ -

 خ يٍ انذرعخ نهىاعجبد واالخزجبرادرخصُص َظج -

 

 

 
 زمُُى غزائك ان   

 

 بركخ انفبػهخ فٍ لبػخ انذرصانًش 
 ثبنًىػذ انًحذد فٍ رمذَى انىاعجبد االنزشاو 
 نزشاو االخزجبراد انُىيُخ وانفصهُخ وانُهبئُخ ػٍ االجز رؼ 
 انزطجُمبد وانزًبرٍَ وانىاعجبد انُىيُخ 

 

 
 

 

 .انشخصٍ(زىظُف وانزطىر األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ ان )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 نطبنت ػهً انزؼبيم يغ وطبئم انزمُُخرًُُخ لذرح ا -1د

 نطبنت ػهً انزؼبيم يغ االَززَذرًُُخ لذرح ا -2د

 انىطبئم انًزؼذدح رًُُخ لذرح انطبنت ػهً انزؼبيم يغ-3د

 رطىَز لذرح انطبنت ػهً انحىار وانًُبلشخ ورؼشَش انضمخ ثبنُفض-4د   
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 ثُُخ انجزَبيظ  .11

 انظبػبد انًؼزًذح           اطى انًمزر أو انًظبق ريش انًمزر أو انًظبق انًزحهخ انذراطُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      

  3 غزق االَشبء وانزخًٍُ CE 434 انزاثؼخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 انزخطُػ نهزطىر انشخصٍ .12

 
زق انحذَضخ انًزجؼخ فٍ انغبيؼبد انؼبنًُخ واالطزفبدح يٍ انجحىس وانذورَبد يٍ خالل االغالع ػهً اهى انط

 انزصُُخ

 
 
 

 
 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وظيؼُبر انمجىل  .13

 َزى انمجىل اػزًبدا ػهً انمجىل انًزكشٌ انًؼزًذ يٍ لجم وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ
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 انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظأهى يصبدر  .14

 طرق تخطيط ومعدات االنشاء )الجزء االول(.1
 ترجمة : د. محمد ايوب صبري العزي                         

 .  التخمين    :   للمؤلف مدحت فضيل2 
 

 



  
 6الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهج

 اضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخ

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

ُت التىظُف الوتعلقت بقابل

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

طرق االنشاء  CE 434 الرابعت

 والتخوُن
  ͏    ͏    ͏   ͏    اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ ركزَذ كهُخ انهُذطخ انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 لظى انهُذطخ انًذَُخ    / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 غزق االَشبء وانزخًٍُ CE 434 اطى / ريش انًمزر .3

 دواو رطًٍ أشكبل انحعىر انًزبحخ .4

 طُىٌ انفصم / انظُخ .5

 طبػخ 99 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 29/7/2916 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

تعريف الطالب بالمعدات االنشائية واستخداماتها وحساب االنتاجية والعوامل الفيزياوية 
المؤثرة عميها وتصميم القوالب وحساب كمية االعمال االنشائية والترابية والمواصفات 

 والتسعير وانواع العقود والدليل القياسي الموحد

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وصف المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزع .19

   هذاف انًؼزفُخ األ -أ - أ
 َزؼزف انطبنت ػهً انؼىايم انًؤصزح ػهً اَزبعُخ انًؼذاد االَشبئُخ -1أ

 حظبة اَزبعُخ ثؼط انًؼذاد انهُذطُخ -2أ

 ُخ انخزطبَهانؼىايم انًؤصزح ػهً اَزبع -3أ
 َشبئُخ واالػًبل انززاثُخ وانزظؼُزحظبة كًُخ االػًبل اال -4أ
ثزؼزف انطبنت ػهً انؼمىد انهُذطُخ وانذنُم انمُبطٍ انًىحذ وانشزوغ انؼبيخ الػًبل انهُذطخ  -5أ

 انًذَُخ
 َزؼزف انطبنت ػهً وصبئك انزؼهذ-6أ

   
  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 ثحىس رخزط – 1ة 

 رمبرَز ػهًُخ – 2ة 

 برَغ اَشبئُخرمبرَز رخًٍُ يش       - 3ة 

     
 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًظبهًخ فٍ حم انزًبرٍَ -

 ركهُف انطبنت ثجؼط االَشطخ وانىاعجبد انغًبػُخ -

 خ يٍ انذرعخ نهىاعجبد واالخزجبرادرخصُص َظج -

 

 

 

 
 غزائك انزمُُى      

 

 

 بركخ انفبػهخ فٍ لبػخ انذرصانًش 
 ذ انًحذد فٍ رمذَى انىاعجبدثبنًىػ االنزشاو 
 الخزجبراد انُىيُخ وانفصهُخ وانُهبئُخ ػٍ االنزشاو رؼجز ا 
 انزطجُمبد وانزًبرٍَ وانىاعجبد انُىيُخ 

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رطىَز لذرح انطبنت نهؼًم ػهً اداء انىاعجبد ورظهًُهب فٍ انًىػذ انًمزر -1ط  

 حم اَىاع يخزهفخ يٍ انزًبرٍَرطىَز انمذراد انذهُُخ ث-2ط

 ً انحىار وانًُبلشخرطىَز لذرح انطبنت ػه-3ط
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    ًزىفزح ثبنزؼهُىنرًُُخ لذرح انطبنت نالطزفبدح يٍ انىطبئم ا-4ط   

  

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انًظبهًخ فٍ حم انزًبرٍَ -

 ركهُف انطبنت ثجؼط االَشطخ وانىاعجبد انغًبػُخ -

 انذرعخ نهىاعجبد واالخزجبرادخ يٍ رخصُص َظج -

 

 

 
 غزائك انزمُُى    

 انًشبركخ فٍ انُشبغبد -

 رمذَى االَشطخ -
 انىاعجبد انجُزُخ -
 االخزجبراد انفصهُخ وانُهبئٍ -

 

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 نت ػهً انزؼبيم يغ وطبئم انزمُُخرًُُخ لذرح انطب -1د

 رًُُخ لذرح انطبنت ػهً انزؼبيم يغ االَززَذ -2د

 انىطبئم انًزؼذدح رًُُخ لذرح انطبنت ػهً انزؼبيم يغ-3د

    رطىَز لذرح انطبنت ػهً انحىار وانًُبلشخ ورؼشَش انضمخ ثبنُفض-4د
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 ثُُخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انظبػبد األطجىع

 ثخانًطهى
اطى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء هندسة القيمة 3 1

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء هندسة القيمة 3 2

 وايزحبٌ َىيٍ
 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء العقود اذلندسية 3 3

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء اساليب االحالة 3 4

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء كلف امتالك االليات 3 5

 وايزحبٌ َىيٍ
 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء ادلقارنة بني امتالك االلية واجيارها 3 6

ادلعدات  العوامل ادلؤثرة على اختيار 3 7
 اذلندسية

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء

 ايزحبٌ شهزٌ  طرق االنشاء   8

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء تثبيت الرتبة 3 9

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء احلادالت 3 19

 وايزحبٌ َىيٍ
 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ ُبلشخَظزٌ+ي طرق االنشاء اجلرارات 3 11

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء اجملرفة 3 12

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء ادلقلعة 3 13

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء القاشطة 3 14

 وايزحبٌ َىيٍ
 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء انتاجية اخلرسانة 3 15

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ طرق االنشاء انتاجية اخلرسانة 3 16

 ايزحبٌ شهزٌ  طرق االنشاء   17

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات مقدمة العمال ادلسح الكمي 3 18

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ بلشخَظزٌ+يُ التخمني وادلواصفات الطرق ادلستخدمة يف التخمني 3 19

 ايزحبٌ َىيٍ
 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات الطريقة احمللية ادلستخدمة يف التخمني 3 29

جداول الكميات وحساب كمية  3 21
 االعمال االنشائية

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات ححساب اعمال حديد التسلي 3 22

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات االعمال الرتابية 3 23

 وايزحبٌ َىيٍ
 ايزحبٌ شهزٌ  التخمني وادلواصفات   24

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات اعمال التسعري 3 25

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات اصفاتادلو  3 26

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات وثائق التعهد 3 27

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات الشروط العامة العمال اذلندسة ادلدنية 3 28

 وايزحبٌ َىيٍ
 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات ل اذلندسة ادلدنيةالشروط العامة العما 3 29

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات الدليل القياسي ادلوحد 3 39

 اطئهخ ػبيخ ويُبلشخ َظزٌ+يُبلشخ التخمني وادلواصفات الدليل القياسي ادلوحد 3 31
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 12الصفحت 

 
  

  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 طرق تخطيط ومعدات االنشاء )الجزء االول(.1 )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئُظُخ 2
 ترجمة : د. محمد ايوب صبري العزي                         

 .  التخمين    :   للمؤلف مدحت فضيل2 
 

               ـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
1. Dutta "  Estimating and Costing ".  

 د.غبَى ػجذ انزحًٍ "رخًٍُ ويىاصفبد االػًبل االَشبئُخ" .2

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

 " نزطىَز انًهبراد االدارَخ M.S.Projectانؼًم ػهً ادخبل ثزايظ االدارح يضم " .1

 ادخبل يىظىع انزفبوض نزذرَت انطهجخ ػهً يهبراد انزفبوض نهؼمىد انهُذطُخ .2

 

 

 

 
 


