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 اهداف المادة

الى مبنى فى وقتنا الحاضر سواء لجدرانه او اسقفه او ارضياته واسطحه االخرى اعمال التشطيبات دور مهم واساسي  تلعب

لفه تستهدف الدراسه فى هذا المقرر الدراسى على تعريف الطالب وادراكه للتقنيات المخت 0المختلفه داخليا وخارجيا على السواء

واالسس الفنيه المتبعه فى اعمال التشطيبات المعماريه بالمبنى وذللك من خالل الفهم الواضح والشامل لمفهوم وفلسفة التشطيبات 
 ودورها في اعمال التنفيذ بالمبنى     

    
 

 وصف المادة 

 .في اعمال  امعماري  هاتطبيقكيفية مواد البناء وو  اعمال التشطيبات المعماريه بالمبنى طرق في بحث تخصصي
 التنفيذ بالمبنى

 

  .بانواعهاتفاصيل إنشائية  للكمرات . 1

 

 .بمواد و اليات مختلفة و متنوعة الخطوات العملية المتبعة لمرحلة إكساء المباني. 2

  .و الطرق المتبعه في عملية القصارة و االكساء اكساء الجدران واالسقف .3

.ء بمواد مختلفة و متنوعةتجهيز االرضيات و عملية االكسا. 4  

 
 .و الية تفيذ األعمال الخشبية لمنجور األبواب والنوافذ واالباجورات والخزائن وغيرها اعمال المنجور. 5

 .و غيرها االبواب اللفافة،الدربزينات ،شبك حماية النوافذ  ،اعمال االلمنيوم ،اعمال الفاصونوتشمل  االعمال المعدنيه.6

.و مكوناته و انواعه و الطبقات المختلفه المستخدمه في عملية الدهان الدهان. 7  

  
.المختلفة كالعزل المائي و العزل الصوتي و العزل الحراري و الية استخدامها في المباني المختلفةاعمال العزل . 8  

 

 

 

 

 

 

 



. م –فن العمارة والبناء  – لموسوعة المعماريةا

 ابراهيم صبحي

. م –فن تنفيذ العمارة  - لمبانيموسوعة تنفيذ ا. 

 ابراهيم صبحي

الموسسة  –ملكة العربية السعودية مال – 1تقنية عماره 

االدارة العامة   –العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى

 لتصميم وتطوير المناهج 

ملكة مال -( كراسة المتدرب )  – 1تقنية عماره 

م الفنى الموسسة العامة للتعلي –العربية السعودية 

االدارة العامة لتصميم وتطوير   –والتدريب المهنى

 المناهج

.  العقود والمواصفات وحساب الكميات.  داود خلف  
  0202 -عمان، األردن

 احمد حسين ابوعودة  .انشاء المباني، الجزء االول .

0200. عمان، االردن  

.عبد اللطيف البقري. م – الموسوعة الهندسية  

حى الشريفرو2د –نشاء مبانى  

         

وزارة االشغال العامة واالسكان  - المواصفات الفنية العامة  

. علم الصناعة 1895للمباني الطبعة االولى عمان    

(قصارة وتبليط ودهان )    1885عمان  وزارة التربية والتعليم  

جهاد ماجد. م   .يوسف ابو عرب     /  مراد كاللدة    /  

 

 

 المراجع المقترحة

 

عالمات ال   

02%  االمتحان  

Mid 

خالل الفصل  - ومشاركة بحث  %02  

02%  االمتحان النهائي 

 


