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 أهداف ادلساق: 
 التعريف بادلبادئ األساسية لنظم ادلناقصات احلكومية فيما خيص ادلشاريع ادلعمارية. 
 التعريف بالبنود األساسية لعقود التصميم والتنفيذ واإلشراف والصيانة. 
 دراسة ادلواصفات العامة لتنفيذ ادلباين يف األردن وتعليم الطالب بنيتها وكيفية قراءهتا. 
 التعريف بأساليب حساب الكميات والكيل اذلندسي وحساب التكاليف اخلاصة بادلشاريع ادلعمارية. 
 ربط ادلخططات بادلواصفات وحساب الكميات . 

  
 وصف ادلساق 
 ادلبىن إنشاء يف والفنية الداخلة ادلعمارية األعمال بنود لكافة التفصيلي الوصف مبادىء  .
 األردن يف واخلاصة العامة الفنية والشروط للمواصفات  بقاً  ادلباين لتنفيذ ادلرعية الفنية واألسس الشروط .
 ادلعمارية ادلشاريع بإقامة االتفاقيات اخلاصة مناذج  .
 ادلساحة حمدود دلشروع الكميات وحساب الفنية ادلواصفات إعداد. 

 
 تقييم الطلبة: 
 عالمات10    البحث اجلماعي  
    عالمات10أعمال الفصل وادلشروع  
  عالمة30امتحان نصف الفصل  
   عالمة50االمتحان النهائي  

mailto:h.stetieh@ju.edu.jo


 مواضيع البحث اجلماعي: 
خيتار الطلبة أحد بنود األعمال، ويقومون بشرح ادلواصفات بناء على زيارهتم لورشة بناء أو مصنع ألحد مواد البناء ويرفقون 

 .الشرح بادلخططات والصور التوضيحية والعينات والكتالوجات إن أمكن
  

 اجلدول الزمين للمساق: 
  :يتضمن مساق ادلواصفات وحساب الكميات  رح ومناقشة ادلوضوعات التالية، حسب اجلدول الزمين

 ادلشروع/ أعمال الفصل  احملاضرة الثانية احملاضرة األوىلالتاريخ  األسبوع
 02/02  31/01 األول

 
  تعريف عام بادلادة تعريف عام بادلادة

 09/02 07/02  الثاين

 
  اتفاقيات العقود اتفاقيات العقود

 الثالث
14/02 16/02 

 
 إعالن  رح عطاء ادلناقصات وإجراءاهتا أنواع ادلقاوالت اإلنشائية

 23/02 21/02 الرابع

 
العمل اذلندسي  عقود ادلقاوالت اإلنشائية

 االستشاري
خمطط + خمطط أراضي
 موقع تنظيمي

 01/03 28/02 اخلامس

 As-built & shop ادلواصفات الفنية لألبنية ادلطالبات وتسوية اخلالفات 
drawings 

 08/03 06/03 السادس

 
 :أعمال اخلرسانة أعمال احلفر والردم

 مواصفات اإلمسنت والركام

حساب كمية احلفر - 
استعمال برنامج - 

excel 

 15/03 13/03 السابع

 
 اختبارات اخلرسانة

اخللطات اخلرسانية 
وأصناف اخلرسانة وإنتاج 

 اخلرسانة

كيل : امتحان قصًن - 
 اخلرسانة ادلسلحة

 مقارنة أصناف اخلرسانة- 

 22/03 20/03 الثامن

 زيارة مختبر الخرسانة 
 +حديد التسليح  

 تقييم اخلرسانة ادلتصلدة 

 29/03 27/03 التاسع

 2   جرأعمال احل    1    أعمال احلجر 
كيل - امتحان قصًن
 أعمال احلجر

 05/04 03/04 العاشر

 امتحان منتصف الفصل 
اخلرسانة مسبقة اإلجهاد 

 أعمال الطوب+ 

: تصميم مبىن صغًن- 
كيل أعمال الطوب 

 excelاستعمال برنامج 

احلادي 
 عشر

10/04 12/04 

 
 +أعمال القصارة 
 أعمال ادلنجوروالرخام  أعمال البالط

 كيل أعمال القصارة
كيل البالط والرخام 

 كيل ادلنجور
الثاين 
 عشر

17/04 19/04 

 
أعمال احلديد واألدلنيوم 

 كيل النوافذ واألبواب أعمال عزل األسطح أعمال الطالء+ والزجاج  
 كيل الطالء



الثالث 
 عشر 

24/04 26/04 

 
كتابة ادلواصفات ادلعمارية 

 أعمال األنظمة الصحيةبطريقة فنية 
 

ع تسليم المشرو
 2016-4-24بتاريخ 

الرابع 
 عشر

01/05 03/05 

 
 أعمال التدفئة عطلة رسمية

  األعمال الكهربائية

اخلامس 
 عشر 

08/05 

 آخر يوم للتدريس  مراجعة عامة للمادة 
 9-5-2016 

 االمتحانات النهائية 
  

 ادلراجع: 

 2011العقود وادلواصفات وحساب الكميات، داود شحادة خلف، الطبعة الرابعة، - 1

 .دفرت عقد ادلقاولة، اجلزءان األول والثاين، وزارة األشغال العامة واإلسكان، عمان- 2

ادلواصفات الفنية العامة لألبنية ، اجمللد الثاين، األعمال ادلدنية وادلعمارية، وزارة األشغال العامة واإلسكان، عمان، الطبعة - 3
 .1996الثانية، 

 


