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 أهداف المساق: 

هذا ادلساق هو مقدمة أساسية يف رلال تقنيات إنشاء وتنفيذ ادلباين، ليستطيع الطالب حتديد العناصر اإلنشائية اليت تناسب 
وتعريف بادلواد اخلام والطبيعية وادلواد الصناعية ادلستخدمة يف  تنفيذ . التصميم ادلعماري بناء على القوى ادلؤثرة على ادلبىن

 .اإلنشاءات ادلختلفة، والتعرف إىل كيفية رمسها ياستخدام الرموز ادلتعارف عليها عادلياً وزللياً 
.  

 وصف المساق:  
 : مبا يلي (1)تعىن مادة إنشاء ادلباين 

 اخل...، التوصيل احلراري،ة، التماسك، ادلساميةالقو: يةخصائص ادلواد الطبيع . 
 ةستيكيالادلواد البو، ةادلواد ادلعدينوالزجاج، وخشاب، ألاو بأنواعها، ةاخلرسانواحلجر، الطوب بأنواعه، :  مواد البناء . 
 بىن على ادلوقعاملتوقيع و، باتعمال احلفروأ، ة فحص الرتب وحتضًن ادلوقع، : طرق البناء. 
 ة واحلوائط الداخلية واخلارجياألسقف وبالطاتاجلسور، و ، األساسات والقواعد ، واألعمدة:  اذليكيليأنظمة اإلنشاء . 
 ةطرق عزل ادلباين ضد الرطوب. 

 

 تقييم الطلبة: 
 % 20        (التقارير وادلشاركة ونالتماري (الفصل أعمال

 % 30                الفصل     نصف امتحان 
  %50                      يالنهائ االمتحان

 %       100                                     اجملموع

mailto:h.stetieh@ju.edu.jo


 الجدول الزمني للمساق: 
  :طرح ادلواضيع التالية، حسب اجلدول الزمين ( 1 )يتضمن مساق إنشاء ادلباين 

 النشاطات احملاضرة الثانية احملاضرة األوىل التاريخ األسبوع
  اخلرسانة تعريف عام بادلادة 7/9- 5/9 1
  عطلة عيد األضحى عطلة عيد األضحى 12/9-14/9 2
  اخلرسانة ادلسلحة اخلرسانة 19/9-21/9 3

 زيارة سلترب اخلرسانة الطوب الطوبار   26/9-28/9 4
  احلجر احلجر 3/10-5/10 5
  توقيع ادلبىن على ادلوقع مواد العزل احلراري وادلائي 10/10-12/10 6
  أعمال اذليكل األساسات أعمال احلفريات 17/10-19/10 7

 أعمال اذليكل 24/10-26/10 8
 األعمدة

 أعمال اذليكل
 زيارة ورشة بناء اجلسور

  امتحان منتصف الفصل مراجعة 31/10-2/11 9

 أعمال اذليكل 7/11-9/11 10
 العقدات

 أعمال اذليكل
   أنظمة اجلدران

11 14/11-16/11 
 أعمال اذليكل 

  الفتحات ادلعمارية واألقواس األرضيات

12 21/11-23/11 
االبواب والشبابيك 

 زيارة مشغل ادلباين البحث العلمي واألباجورات

  ادلخططات ادلعمارية ادلخططات ادلعمارية 28/11-30/11 13
  التفاصيل ادلعمارية ادلخططات ادلعمارية 5/12-7/12 14
  اإلنشاءات ادلعدنية التفاصيل ادلعمارية 12/12-14-12 15
  مراجعة عامة اإلنشاءات ادلعدنية 19/12-21/12 16
 االمتحان النهائي 

  

  مختارةمراجع: 
  1982، جامعة بغداد،  زهًن ساكوو  ارتٌن ليفون،انشاء ادلباين 
  ،2011العقود وادلواصفات وحساب الكميات، داود شحادة خلف، الطبعة الرابعة 

 Ching, F., Building Construction Illustrated. 5th Ed. Wiley, 2014  

http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86%D8%8C+%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88.
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86%D8%8C+%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88.
http://ihip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86%D8%8C+%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88.

