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 جامعة اليرموك

 بيوصف مساق ات برنامج الدبلوم التدري
 في المساحة والرسم وحساب الكميات ومراقبة األبنية

 

 المساحة في  األساسية المبادىء

 المستعملة واألدوات القياس ووحدات وتعريفها المساحة بأهمية التعريف الى المساق هذا يهدف

 المساحية األجهزة

 وجهاز وأنواعه( لميزانا) الليفل جهاز مثل المختلفة المساحة أجهزة على التعرف الى المساق هذا يهدف

( GPS) أس بي جي الـ وجهاز( Total Station) الشاملة المحطة وجهاز الدستومات، وجهاز الثيودواليت،

 الجيوفيزيائي المسح وأجهزة الجوية، الصور لقراءة ستريوسكوب وجهاز العالمي، الموقع وتحديد

(Geophysical Survey.) 

 الطبوغرافية الخرائط

 .ورسمها وحساباتها المساحية الخرائط نقاط رصد بطرق الطالب تعريف الى قالمسا هذا يهدف

 الترابية واألعمال والحجوم المساحة

 وترتيبها وحسابها والرأسية األفقية المنحنيات وخاصة الطرق مساحة على التعرف الى المساق هذا يهدف

 العملي والتطبيق المحاور وتوقيع ألبنيةا مساحة على التعرف وكذلك لها، العملية والتطبيقات بروفايل وعمل

 الكميات، مساحة على والتعرف لها، العملية والتطبيقات المثلثات وحساب األراضي مساحة وعلى لها،

 عمل وعلى والردم، الحفريات على التعرف و عليها عملية وتطبيقات الصحي والصرف المجاري ومساحة

 المحاور لتثبيت للموقع الخنزيرة

 الرسم ومقاييس أعمال في المستخدمة الهندسية واألدوات ندسياله الرسم

 كما .استعمالها وكيفية الرسم أعمال في المستخدمة الهندسية باألدوات الطالب تعريف الى المساق هذا يهدف

 علوي مسقط رسم طرق على التعرف والى القياس ووحدات الرسم مقاييس دراسة الى المساق هذا يهدف

 مجسم ورسم وجانبي وسفلي

 األوتوكاد برنامج

 الرسم في األوتوكاد برنامج استعماالت على التعرف الى المساق هذا يهدف

 مواد اإلنشاء 
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 التسليح وحديد والطوب، والحجر اإلسمنتية الخرسانة ومواصفات أنواع على التعرف إلى المساق هذا يهدف

 اإلنشاء وكيفية كتابة التقارير والتعرف على االختبارات المعملية لمواد .وأوزانه وأقطاره

  3D Max برنامج

 3D Max برنامج تطبيقات على التعرف الى المساق هذا يهدف

 وقراءتها وحاسوبيا يديويا واالنشائية المعمارية المخططات رسم

 مخططات ورسم الرأسية والمقاطع والواجهات األفقية المساقط رسم على التعرف الى المساق هذا يهدف

 والتعرف التسليح لحديد جدوال تصميم على التعرف والى والسقوف والجسور واألعمدة للقواعد التسليح

 المساق هذا كما. الداخلي والتصميم االيزومتري واإلسقاط المهمة للمناطق تفصيلية لمقاطع رسومات على

 .البناء مواد ورموز الميكانيكية والرموز الصحية والرموز الكهربائية الرموز على التعرف الى يهدف

  ومراقبتها األعمال بنود إستالم

 آلية على التعرف والى وواجباته للمشروع األبنية مراقب مسؤولية على التعرف الى المساق هذا يهدف

 والنوافذ، األبواب واستالم الحجر واستالم السقف، إلى الحفر بين تتراوح المدنية األعمال بنود جميع استالم

 .العمل في بنودال من وغيرها والطالء

  

 العمل وبرامج المجسات وعمل وتخطيطه الموقع وتحضير العمل مكتب تحضير

 المجسات وعمل وتخطيطه الموقع وتحضير العمل مكتب تحضير آلية على التعرف الى المساق هذا يهدف

 .عملي برنامج وعمل

 الموقع في البناء مواد وحفظ بالعمل للمباشرة الموقع لتجهيز المستعملة المعدات

 في البناء مواد حفظ طرق والى العمل موقع لتجهيز المستعملة المعدات على التعرف الى المساق هذا يهدف

 .الموقع

 الكميات وحساب االنشائي العمل مراحل

 والطوبار فرشيات وصب وتنظيف والردم، الحفريات الكميات حساب على التعرف الى المساق هذا يهدف

 الحجرية الجدران وبناء وصبها واألسقف والجسور وتحديدها األعمدة روطوبا القواعد صب وتحديد

 كمياتها وحساب الميالن وصبة واالسمنتية
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 المعماري العمل مراحل

 التمديدات على والتعرف كمياتها، وحساب ومواصفاتها التشطيبات على التعرف الى المساق هذا يهدف

 واالدراج والبالط والقصارة والرطوبة الحرارة وموانع وتالص وعوازل المياه وتوزيع والصحية الكهربائية

 .وأنواعها الدهان واعمال واألبواب الشبابيك وتركيب

 لالبنية األردنية الفنية المواصفات

زيارات ميدانية وأنظمة الجودة  ويتخلله  المواصفات الفنية العامة لالبنيةيهدف هذا المساق الى التعرف على 

اليب الرقابة على األبنية وأنظمة ضبط الجودة وتطبيق المواصفات الفنية العامة لالطالع على أسس وأس

 لألبنية على الواقع

 

 


