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) تشیید مبانيالمقرر الدراسي (   

 
 

 معرفة أنواع المشاریع الھندسیة وأنواع المنشآت وأسالیب التنفیذ والھدف منھا.. 1

 (مواصفات قیاسیة تنفیذ) ألي مشروع ھندسي. دراسة تفصلیلیة لجمیع الفقرات األنشائیة  .2
 التعرف على جمیع االعمال الترابیة.. 3
 ت واستخداماتھا.ا التعرف على أنواع االساس. 4

 العتبات الخرسانیة. القوالب و معرفة أنواع . 5
 

 
.أ.المعرفة والفھم  

 

الطالب على مشاریع المنشآت وأسالیب التنفیذ وطرق تخطیط الموقع موقعیا وفحص تربة الموقع. یتعرف  أ1  
 یتعرف الطالب على األعمال الترابیة وتصریف المیاه الجوفیة وأنواع االساسات السطحیة والعمیقة واختیار احد  أ2
المواصفات القیاسیة وفترة بقاء الخرسانھ بھا.یتعرف الطالب على أنواع القوالب وكیفیة تنفیذھا موقعیا ضمن  أ3  

4أ  یتعرف الطالب على انواع العقبات والمفاصل والرطوبة في ومعالجتھا.  
5أ  یتعرف على السالم ، االرضیات والسقوف (انواعھا،موادھا واستخدامتھا ، طرق انھائھا والماتطلبات الخرى).  

 

ة المھارات الذھنی-ب  
 

1ب اسالیب تنفیذ المشاریع الھندسیة وانواع المنشآت. یمیز الطالب بین    

 یمیز ویقارن بین انواع السطحیة أو بین أنواع الركائزوبین االسس السطحیة والعمیقة.    2ب

3ب  یقارن ویقترح بین انواع االرضیات والسقوف المسلحة او بین انواع السالم أوبین أنواع االنھاء. 

4ب ما یجرى موقیعاً ضمن المواصفات القیاسیة. یحل المشاكل األنشائیة وینتقد   
 

المھارات العلمیة والمھنیة: -ج  
 

 القدرة على التنفیذ واالشراف المیدانى ویمیز بین االعمال األنشائیة الجیدة أو السیئة.  ج1
 القیام برسم االشكال األنشائیة المطلوبة موقعیاً لكل فقرة انشائیة.  ج2
االنشائیة میدانیاً.یقترح لحل المشاكل  ج3  
 یجمع بین الفقرات االنشائیة عند التنفیذ موقعیاً. ج4

 

المھارات العامة: -د  
 

 لقدرة على االتصال والتواصل مع المھندسین والعمال وتقدیم التقاریر المطلوبة.  د 1
 عرض حالً للمشاكل التي ستواجھھ ضمن ما یجرى لفقرات المنشآت.  د 2
اثناء التصمیم والتنفیذ وأھمیة ذلك.إدارة الوقت  د 3  
4د   ً  القدرة على استخدام التكنولوجیة الحدیثة في جمیع مجاالت الفقرات األنشائیة تصمیما
5د  استخدام الحاسوب والنت في اعداد التقاریر وعرضھا في المشاكل.  

 
 
 

 Overview  المقرر  عن عامة نظرة

(ILOs)



 

 المحاضرات  .1
 المناقشة .2
 التمارین.حل  .3
 الزیارات المیدانیة. .4

 

 
 

یة ئو النسبة الم تاریخ التقییم  طرق التقییم  ت   مالحظات  
  اخامس االسبوع امتحان نصفي  1

 والعاشر 
30  

ھي امتحان شف 2     
    امتحان عملي  3
عشر  الرابع االسبوع امتحان نھائي  4  60  
الفصل  خالل النشاط  5  10  

المجموع                100%   
 

 

 Strategy  Teaching  التدریس  طریقة

Assessment  التقییم 


