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 قسن هنذست العوارة

2017-2016 الفصل الذراسي األول  
  

 انشاء الوباني )للوذني(اسن الوساق: 
  0932337رقن الوساق: 

  الوذرس: د. وائل وليذ األزهري
 )قاعت أهين قعوار( 11.00-10.00و أ 10.00-9.00األحذ والثالثاء والخويس هواعيذ الوحاضرة: 

 
 وصف الوساق:

فٍ اَشاء انًثاٍَ يٍ حُث خصائصها وطزق  انذاخهح األطاطُحانًىاد َتعهك هذا انًظاق تتعزَف انطانة 
طزق تحضُز انًىالع  .انخ...، انخشة، انًعادٌ،تأَىاعها انخزطاَحيىاد انثُاء )انحدز، انطىب تأَىاعه، . تُائها

، اعًال انحفز، االطاطاخ تأَىاعها، عشل االطاطاخ انتزتحيثم انشزوع فٍ يزاحم عًهُح انتُفُذ )فحص 
 انثظُطح انفُُحتعض انتفاصُم انًعًارَح و انًعًارَح . انتعزف عهً انًخططاخ(انزطىتحوهُكم انثُاء ضذ 

 .نهًثاٍَ
 

 هذف الوساق:
 .تعزَف انطانة عهً األعًال انتزاتُح، وأعًال األطاطاخ تأَىاعها 1-
 .انزئُظُح نهًثًُ وعاللتها يع تعضها انثعضتعزَف انطانة عهً انعُاصز  2-
 .تعزَف انطانة عهً أعًال انخزطاَح انعادَح وانًظهحح وأعًال انثُاء تانطىب وانحدز 3-
 .تعزَف انطانة عهً أعًال انعشل انحزارٌ وانعشل انًائٍ وانعشل انصىتٍ 4-
 .انطانة عهً أعًال انتشطُثاخ انًختهفح نألتُُح واألعًال انخشثُح وانًعذَُح تعزَف 5-

 
 هحتوى الوساق:

 انىحذج األونً: يمذيح عايح عٍ انًثاٍَ واألعًال انتزاتُح
 يزاحم إَشاء األتُُح- 
 أَىاع األتُُح يٍ حُث طزَمح انتُفُذ- 
 أَىاع األتُُح يٍ حُث انتصًُى اإلَشائٍ- 
 أَىاع انتزتح- 
 أَىاع انحفزَاخ فٍ يشارَع األتُُح- 
 أعًال انزديُاخ )انطًى(- 
 وحذاخ انمُاص انًظتخذيح فٍ حظاب انكًُاخ- 

  
 وانزكائش األطاطاخ :انثاَُح انىحذج

 األطاطاخ عًك تحذد انتٍ انعىايم -
 األطاطاخ أَىاع -
 عًُمح( انظطحُح )غُز األطاطاخ- أ   
 انعًُمح )انزكائش( األطاطاخ- ب   

 
 وانطىتار انتظهُح وحذَذ انخزطاَح :انثانثح انىحذج

 انخزطاَح يكىَاخ -
 انخزطاَح( انخزطاَُح )درخح انخهطاخ أَىاع -
 اإلطًُتٍ انًائٍ انًعايم اإلطًُتٍ، انًحتىي -
 اإلَشائُح انعُاصز فٍ انًظتعًم انتظهُح حذَذ -
 يادتها( حُث يٍ انطىتار، انطىتار )أَىاع -
 وانثالطاخ اندظىر، األعًذج، طىتار رطىياخ تفاصُم -
 

 اندذراٌ :انزاتعح انىحذج
 اإلَشائُح انُاحُح يٍ اندذراٌ أَىاع -
 انصُع يادج حُث يٍ اندذراٌ أَىاع -
 انشكم حُث ويٍ صُعها يادج حُث يٍ أَىاعها – االطتُادَح اندذراٌ -
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 انخزطاَُح انعمذاخ انخايظح: انىحذج
 انشكم حُث يٍ انخزطاَُح انعمذاخ أَىاع -
 انتظهُح حُث يٍ انخزطاَُح انعمذاخ أَىاع -
 

 األعًذجانظادطح:  انىحذج
 انصُع يادج حُث يٍ األعًذج أَىاع -
 انشكم حُث يٍ األعًذج أَىاع -
 
 واأللىاص واألدراج اندظىر :انظاتعح نىحذجا

 انثالطح يٍ يىلعها حُث يٍ اندظىر أَىاع -
 صُعها يادج حُث يٍ األدراج أَىاع -
 انشكم حُث يٍ األدراج أَىاع -
 انشكم حُث يٍ األلىاص أَىاع -
 

 واألطمف اندذراٌ تكظُه أعًال انثايُح: انىحذج
 انًظتخذيح انًىاد حُث يٍ واألطمف اندذراٌ تكظُه أعًال فٍ انمصارج أَىاع -
 انًختهفح نألَىاع انمصارج أعًال تُفُذ طزَمح -
 

 أعًال انمصارج انتاطعح: انىحذج
 واألطمف اندذراٌ يزاحم انمصارج عهً -
 حذَذ( وانًىاد انًظتخذيح خشة، انًختهفح )خزطاَح، األططح عهً انمصارج أعًال تُفُذ خطىاخ -
 

 واألرضُاخ انثالط انعاشزج: انىحذج
 األرضُاخ( تكظُه)أعًال  فٍ انًظتخذو انثالط أَىاع -
 انًزَح( انخشثُح، ،انخزطاَُح) تكظُتها فٍ انًظتخذيح انًىاد حُث يٍ األرضُاخ أَىاع -
 

 تقيين الطلبت:
انً االيتحاٌ انُهائٍ، وَكىٌ تىسَع  تاإلضافحَتضًٍ انًظاق اخزاء ايتحاٌ تحزَزٌ خالل انفصم انذراطٍ 

 انعالياخ عهً انشكم انتانٍ:
 %30     (15/11/2016 ثالثاءلا)االيتحاٌ انفصهٍ  -
 %20   (25/12/2016 حذاأل)التسلين  Seminarانثحث اندًاعٍ  -
 %50        االيتحاٌ انُهائٍ -
 %100         انًدًىع -

 
 :والوراجعالوصادر 

 .1983. انعزاق: خايعح تغذاد، انشاء الوباني. كىاط سهُز، آرتٍُ نُمىٌ -
 .1960. يصز: يُشىراخ وسارج انتزتُح وانتعهُى، هواد البناءحظٍُ صانح.  -
 .1996اندايعح األردَُح،  . االردٌ: يُشىراخانشاء الوباني. روحٍ انشزَف -
 .1996. طىرَا: خايعح انثعث، 2 إلنشاء الوعواريا طانى انعُظً. -
. االردٌ: الواضح في انشاء الوبانيفزاَظُض تشُُح، كاطاَذرا أريش؛ تزخًح طهُى انفمُه.  -

 .2004يُشىراخ اندايعح األردَُح، 
 . 1982تغذاد،  . انعزاق: خايعحإنشاء الوباني والوواد البنائيتف. َىطف انذوا -

 
 :Seminarsهواضيع الوناقشاث 

 وانزكائش األطاطاخ 

 وانطىتار انتظهُح وحذَذ انخزطاَح 
 اندذراٌ تأَىاعها 
 انخزطاَُح انعمذاخ 
 األعًذج 

 األدراج 

 األلىاص 
 واألرضُاخ انثالط 
 أعًال انمصارج 
 انذهاٌ أعًال 

 أعًال انعشل 

 أعًال انًُدىر 
 أعًال انمزيُذ 
 األطمف انًظتعارج 
 تغطُح االرضُاخ تأَىاعها 
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 :توزيع هحتوى الوادة

 االسبوع األيام الووضوع

 انهُذطٍيمذيح عٍ انًظاق وتعزَف تأهًُح انعًم 
 4/9/2016األحذ 
 6/9/2016انثالثاء 

  8/9/2016انخًُض 
1 

 عطهح عُذ انفطز انًثارن
 11/9/2016األحذ 
 613/9/2016انثالثاء 

 15/9/2016انخًُض 
2 

 االَشائُحيمذيح عٍ انًثاٍَ واألعًال 
 18/9/2016األحذ 
 20/9/2016انثالثاء 

 22/9/2016انخًُض 
3 

 انًخططاخ انهُذطُح وانتشزَعاخ
 25/9/2016األحذ 
 27/9/2016انثالثاء 

 29/9/2016انخًُض 
4 

 انًخططاخ انًعًارَح وتفصُالتها
 2/10/2016األحذ 
 4/10/2016انثالثاء 

 6/10/2016انخًُض 
5 

 األطاطاخ وانزكائش
 9/10/2016األحذ 
 11/10/2016انثالثاء 

 13/10/2016انخًُض 
6 

 األطاطاخ وانزكائش
 16/10/2016األحذ 
 18/10/2016انثالثاء 

 20/10/2016انخًُض 
7 

 وانطىتار انتظهُح وحذَذ انخزطاَح
 23/10/2016األحذ 
 25/10/2016انثالثاء 

 27/10/2016انخًُض 
8 

 اندذراٌ
 30/10/2016األحذ 

 1/11/2016انثالثاء 
 3/11/2016انخًُض 

9 

 األعًذج+  انعمذاخ انخزطاَُح
 6/11/2016األحذ 
 8/11/2016انثالثاء 
 10/11/2016انخًُض 

10 

 اندظىر واألدراج واأللىاص
 13/11/2016األحذ 
 15/11/2016الثالثاء 

 17/11/2016انخًُض 
11 

 اندذراٌ واألطمف تكظُهأعًال 
 20/11/2016األحذ 
 22/11/2016انثالثاء 

 24/11/2016انخًُض 
12 

 انمصارجأعًال 
 27/11/2016األحذ 
 29/11/2016انثالثاء 

 1/12/2016انخًُض 
13 

 انثالط واألرضُاخ
 4/12/2016األحذ 
 6/12/2016انثالثاء 

 8/12/2016انخًُض 
14 

 األدراج
 11/12/2016األحذ 
 13/12/2016انثالثاء 

 15/12/2016انخًُض 
15 

 5+4+3+2+1يدًىعح 
 18/12/2016األحذ 
 20/12/2016انثالثاء 

 22/12/2016انخًُض 

16 
Seminars 

 10+9+8+7+6يدًىعح 
 25/12/2016األحذ 

 27/12/2016انثالثاء 
 29/12/2016انخًُض 

17 
Seminars 

 


