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 اسراء القضاة. مدرس المادة م

  
. 2وانشاء مباني 1هي استكمال لمادتي انشاء مباني( (working drawingsتصميمات تنفيذية  مادة  :المساقوصف 

المهنية أخراجه حسب االصول  طات تنفيذية لمشروع متكامل وطرقكيفية اعداد مخطستتعرفون الى في هذا المساق 

 أمانة عمان الكبرى والبلديات وتحقيق كودات البناء االردنية التي تشترطها لوثائق عطاءات البناء الفنية الالزمة 

   .المختلفة

 

 

مخططات هندسية ومعمارية متكاملة من خالل  الخراجاعداد الطالب وتأهيله  ف المادة الىتهد :هدف المساق

التي  الكسابه المهارات الكافية, والتفاصيل المعمارية التي تحكم اخراج هذه المخططاتالتعريف بالقوانين واالنظمة 

 .المختلفة تؤهله للعمل بالمكاتب والشركات الهندسية

 

 

 :ما يلي تتضمن المادة : محتوى المساق

  التنفيذيةتعريف بأهمية الرسومات  

  المشاريع والرسومات التنفيذية لمحتويات التعرف على الهيكل العام. 

  التعرف على طرق اظهار العمل من حيث أنواع الخطوط وسماكاتها والتعبير عن المواد المعمارية 

 .المختلفةواالنشائية 

  (.سطح, متكرر, أرضي)رسم المساقط بطريقة تنفيذية 

  الموقع العامرسم. 

  المقاطع. 

 الواجهات. 

  (.ميكانيكية, كهربائية, انشائية) أالعمال المرافقة للمخططات المعمارية 
 

 

  :التقييم

 :المساق اجراء امتحان فصلي وامتحان نهائي وأعمال فصلية بالتوزيع التالي يتضمن

 %11االمتحان الفصلي  .1

 %53مشروع جماعي  .2

 %13تقرير فردي  .5

 %41االمتحان النهائي  .4

 

 

 

 

 

 



 الزمني للفصل الدراسي الثانيالجدول 

 التقييم وصف المرحلة  التاريخ اليوم  االسبوع
  بالمادةتهيئة عامة والتعريف  1/2/2112 االحد 1

 3/2/2112 الثالثاء

  عمل المجموعات وأختيار المشاريع  8/2/2112 االحد 2

 11/2/2112 الثالثاءا

 + المشاريع التنفيذية الهيكل العام لمحتويات 12/2/2112 االحد 3

 أنواع الخطوط وسماكاتها

 

  مساقط أفقية 17/2/2112 الثالثاء

  مساقط أفقية  22/2/2112 االحد 4

  24/2/2112 الثالثاء

وجداول االبواب والشبابيك  المساحات 1/3/2112 االحد 2

 والتشطيبات

 

   3/3/2112 الثالثاء

  مخطط ميول المطر  8/3/2112 االحد 6

  مخطط االثاث وجداول التشطيبات 12/3/2112 الثالثاء

  العام مخطط الموقع 12/3/2112 االحد 7

   17/3/2112 الثالثاء

 %11 االمتحان الفصلي                                                                         22/3/2112 االحد 8

   24/3/2112 الثالثاء

  الواجهات 29/3/2112 االحد 9

  الواجهات 31/4/2112 الثالثاء

    2/4/2112 االحد 11

  المقاطع 7/4/2112 الثالثاء 11

  المقاطع 12/4/2112 االحد 12

   14/4/2112 الثالثاء

 %12 تسليم البحث الفردي                                                                                           19/4/2112 االحد 13

   21/4/2112 الثالثاء

14 

, انشائي)التفاصيل واالعمال المرافقة  26/4/2112 االحد

     (                                               ميكانيك/كهربائي

 

 %32 الجماعيالتسليم النهائي للمشروع  28/4/2112 الثالثاء

 %41 االمتحان النهائي 3/2/2112 االحد 12
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