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 في
تكنولوجيا إنشاء وصيانة المبانيتخصص   

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة على 2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 

 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018الخطة الدراسية رقم  تعديلها بموجب قرار لجنة
الهندسة المعمارية والمدنية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في برنامج تكنولوجيا ة تتكون الخطة الدراسي

  ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:72من ) تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني/ تخصص والبيئة
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 المهارات العامة .1
 6 التشغيلمهارات  .2
 9 العلوم المساندة .3
 45 المهارات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
إلى إعداد تقنيين مؤهلين لمراقبة أعمال البناء والتنفيذ حسب المخططات والمواصفات  يهدف التخصص
عييييادة البنيييياء للمبيييياني وقييييادرينروع الهندسييييية للمشيييي  والمنشيييي ت علييييى تنفيييييذ أعمييييال الصيييييانة والتييييرميم وا 

 الخرسانية. 
 

 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:
 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم

 عملي نظري
م مدني، تكنولوجيا الخرسانة، مواد بناء، إنشاء مباني، رس 7 14 إنشاء المباني وصيانتها .1

عادة تأهيل المنش ت، أساسيات التصميم اإلنشائي  صيانة وا 
مساحة، حساب كميات، إدارة مشاريع، الهندسة والتمديدات  5 9 إدارة وتكنولوجيا اإلنشاء .2

 الصحية
ميكانيكا تربة، استاتيكا ومقاومة مواد، فحوصات غير  3 7 فحوصات المواد .3

 اتالفية
  3 - التدريب الميداني .4

 س.م 48 18 30 مجموع الساعات المعتمدة
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 "تكنولوجيا إنشاء وصيانة المبانيلتخصص "الخطة الدراسية 
===================================================== 

 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:12أواًل: المهارات العامة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 020000111
  0 3 3 الثقافة اإلسالمية 020000121
  0 2 2 التربية الوطنية 020000131
  0 1 1 العلوم العسكرية 020000181
  0 3 3 مهارات لغوية/ انجليزي 020000101

  0 12 12 المجموع )س.م(

 
 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:6ًا: مهارات التشغيل ، )ثاني

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والبيئة المهنية 020000141
  0 6 6 م(المجموع )س.

 
 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:9ثالثًا: المهارات المساندة، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 مفاهيم رياضية 020000151
  0 3 3 مفاهيم فيزيائية 020000161
 *020000161 3 0 1 مختبر مفاهيم فيزيائية 020000162
  6 0 2 الرسم الهندسي بالحاسوب 020000171

  3 6 9 المجموع )س.م(
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 "تكنولوجيا إنشاء وصيانة المبانيلتخصص "الخطة الدراسية 

================================================== 

 ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:45: المهارات المتخصصة، )رابعاً 
 المتطلب السابق عملي نظري مس. اسم المادة رقم المادة

  0 2 2 مواد بناء 020101111
  0 2 2 إنشاء مباني 020101112
 **020101112 6 0 2 مشاغل إنشاء مباني 020101113
  0 3 3 مساحة 020102111
 **020102111 6 0 2 مختبر مساحة 020102112
 020000171 6 0 2 رسم مدني 020101121
 020101112 3 2 3 مباني/ حساب كميات 020102221
 **020101111 0 2 2 تكنولوجيا الخرسانة 020101131
 **020101131 3 0 1 مختبر تكنولوجيا الخرسانة 020101132
 020101112 0 2 2 ميكانيكا التربة 020101241
 **020101241 3 0 1 مختبر ميكانيكا التربة 020101242
 020101112 0 2 2 إدارة مشاريع 020101251
عادة تأهيل المنش تصيانة و  020101211  020101112 0 2 2 ا 
 **020101211 6 0 2 مشاغل إعادة تأهيل المنش ت 020101212
 020000161 0 3 3 استاتيكا ومقاومة مواد 020101261
 **020101261 3 0 1 مقاومة موادمختبر  020101262
 020101261 0 3 3 أساسيات التصميم اإلنشائي 020101213
 020101112 0 2 2 الهندسة الصحية 020101271
 **020101271 6 0 2 مشاغل الهندسة الصحية 020101272
 020101211 0 2 2 فحوصات غير اتالفية 020101243
 **020101243 3 0 1 مختبر فحوصات غير اتالفية 020101244
  * 0 3 التدريب 020101291

  18 27 45 )س.م( المجموع

 ( أسابيع.8عملي متواصل لمدة )تدريب  -*
 متطلب متزامن -**
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 "تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني"الخطة االسترشادية لتخصص 

========================================== 
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000122 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 3 020000111 اإليجابية ومهارات الحياةالمواطنة 
 2 020000131 تربية وطنية 3 020000101 مهارات لغوية/ انجليزي

 2 020000141 الصحة والسالمة والبيئة المهنية 3 020000151 مفاهيم رياضية
 2 020101112 إنشاء مباني 3 020000161 مفاهيم فيزيائية

 2 020101111 مواد بناء 1 020000162 مختبر مفاهيم فيزيائية
 2 020102112 مختبر مساحة 2 020000171 الرسم الهندسي بالحاسوب

 2 020101121 رسم مدني 3 020102111 مساحة
 2 020101113 مشاغل إنشاء مباني   
 2 020101131 تكنولوجيا الخرسانة   

 18 المجموع 18 المجموع
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 3 020000121 ثقافة اسالمية 2 020101272 مشاغل الهندسة الصحية
عادة تأهيل المنش ت 3 020102221 حساب كميات/ مباني  2 020101211 صيانة وا 

 2 020101212 مشاغل إعادة تأهيل المنش ت 2 020000231 ريادة األعمال

 1 020101262 مختبر مقاومة مواد 1 020101132 مختبر تكنولوجيا الخرسانة
 3 020101213 أساسيات التصميم اإلنشائي 2 020101241 ميكانيكا التربة

 1 020000181 علوم عسكرية 1 020101242 مختبر ميكانيكا التربة
 2 020101243 فحوصات غير اتالفية 2 020101251 إدارة مشاريع

 1 020101244 مختبر فحوصات غير اتالفية 3 020101261 استاتيكا ومقاومة مواد

 3 020101291 تدريب 2 020101271 الهندسة الصحية

 18 المجموع 18 المجموع
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 "تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني"الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص 
 

 لثقافة العامةأواًل: ا
 (0-3: 3) 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

يوضح المساق مفهوم المواطنة ومهارات الحياة وأهميتهما في اكتساب مهارات قيمه، والعمل على استخدام 
حيث ان المساق يراعي بناء ذه المهارات في سعيهم للحصول على تعليم افضل ونتائج ايجابيه في العمل، ه
معرفه في الموضوعات التي يتضمنها البرنامج كما ويبني المهارة عند الشباب الستخدامها في تطبيق ال

ذه المعرفه والمهارة باالضافه الى توفير الدعم المعرفه كما ويبني الثقه في قدرات الشباب على استخدام ه
لثقافة المجتمعية البناءة والعمل الشخصي والبيئي لتغيير السلوك من خالل تعزيز قيم المواطنة االيجابية وا

 المجتمعي التطوعي.
 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 

 .وأهدافها وظائفها – بها المتعلقة والنظم وموضوعاتها معانيها وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عليها تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات . مصادر2
 .اإلسالمية الثقافة ص. خصائ3
 واإليمان العلم بين والعالقة والعلم، . اإلسالم4
 .اإلسالمية الثقافة تواجه التي . التحديات5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبهات . رد6
 .اإلسالمية الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية . األخالق7
 .اإلسالمية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
يعييد مسيياق التربييية الوطنييية ميين المتطلبييات اإلجبارييية لجميييع طلبيية كليييات المجتمييع األردنييية وامتييدادا عضييويا 
لفلسفة التربية الوطنية والتعليم باعتبارهيا بعيدا مين أبعياد اإلسيتراتيجية الوطنيية للتعلييم العيالي، وينطليق مسياق 

ة وعلى رأسها العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربيية "التربية الوطنية" من مجموعة الثوابت األردني
 الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية.

 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 المحور األول: نشأة وتطور القوات المسلحة/ الجيش العربي، أسلحة المناورة، أسلحة اإلسناد، أسلحة الخدمات
، حرب 1968، معركة الكرامه 1967، 1948المحور الثاني: الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيلية )حروب 

 الجيش العربي في التنمية الوطنية الشامله -(، دور القوات المسلحة األردنية1973تشرين 
 مدنيالمحور الثالث: األمن العام، المخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع ال

 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث يوضح 

أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من 

دارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإ

 القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.

 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  أثرين.اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايدددة املتواجددددين واملتددد

مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرتفعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي وطرددددة 

ل وطرق العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة العم

ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها. مناق ددة ال سلسددل الهرمدد  للسدديطرة 

 على املخاطر وطرق إختيار معدات اللماية الشخصية وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صاوات الب رية.

 للماية العاملين.التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئطسية 
 ثالثًا: العلوم المساندة

 (0-3: 3) 020000151مفاهيم رياضية 
يعتبر هذا المساق تمهييدا لعليم التفاضيل والتكاميل حييث يبيدأ بمجموعيات االعيداد والمجموعيات والعملييات عليهيا ومعادلية الخيط 

ت الحيييدود والجذريييية والنسيييبية والمثلثيييية واالسيييية المسيييتقيم وحيييل انيييواع مييين المعيييادالت والمتباينيييات، ومييين ثيييم االقترانيييات )كثييييرا
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واللوغريتمييية( اضييافة للتطييرق للمتطابقييات المثلثييية االساسييية وحييل معييادالت مثلثييية وبعييد ذلييك التعييرف علييى المفهييوم الهندسييي 
رانييات االساسييية للمشييتقة وقواعييد وقييوانين االشييتاق لييبعت االقترانييات وكييذلك مفهييوم النهايييات واخيييرا قواعييد وقييوانين تكامييل االقت

 والمحددة في االهداف الخاصة.
 (0-3: 3) 020000161مفاهيم فيزيائية 
 )شرح وتوضيح لمفاهيم و تطبيقات الفيزياء الميكانيكيه )الحركه و القوه و الطاقه الميكانيكيه 
 .توضيح المفاهيم األساسيه في الضوء و خصائصه 
 يمها.تعريف الطالب باساسيات الفيزياء الحراريه و مفاه 
  مفاهيم في الكهرباء السكونيه و المكهرباء المتحركه .) القوه الكهربائيه، المجال الكهربائي، الجهد

 الكهربائي ،. التيار و المقاومه الكهربائيه(
  التعريييييييييف بمفيييييييياهيم  الفيزييييييييياء المفناطيسيييييييييه األساسيييييييييه و تطبيقاتهييييييييا .) الحييييييييث المغناطيسييييييييي، النفاذيييييييييه

 طيسيه(المغناطيسيه.المواد المغنا
 (3-0: 1) 020000162مختبر مفاهيم فيزيائية 

 يشمل المختبر التجارب الفيزيائية االساسية في مجال الميكانيكا و الكهرباء و المغناطيسيه لتعزيز المفهوم الفيزيائي النظري  
 (6-0: 2) 020000171الرسم الهندسي بالحاسوب 

Introduction to AutoCAD, application of AutoCAD, commands, geometric entities. geometric 

construction. dimensioning, free –hand sketching, object representation, orthographic drawing 

and projections. 

 
 

 رابعًا: المهارات المتخصصة
 (0-2:2( )020101111) مواد البناء

ئص ومواصييفات اإلسييمنت ، الركييام ، الحجيير ، الخسييب ، الحديييد والمضييافات يتعييرف الطالييب علييى مييواد البنيياء ومعرفيية خصييا 
 ،.....الخ 

   (0-2:2()020101112) انشاء المباني
 يتعرف الطالب على مهارات تنفيد المشاريع في اعمال العظم والتشطيبات والحريات بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية 

 (6-2:0()020101113) مشاغل انشاء المباني
يتعرف الطالب على تنفيد تمارين متعلقة في تنفيد المشاريع كاعميال طوبيار القواعيد واالعميده الحديديية وبنياء الطيوب والحجير  

 والقصارة ....الخ 
 (0-3:3()020102111)مساحة 
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 يتعرف الطالب على تنفيد االمور المساحية ورفع قطع االراضي وتحديد المساحات والمباني ...الخ  
 (6-2:0()020102112)  المساحةتبر مخ
 ، تونال شيثين...الخ يتعرف الطالب على تمرين تنفيد اعمال مساحية على ارت الواقع باستخدام اجهزة الثيدولي، ليغل 

  (6-2:0()020101121) رسم مدني
ل المباني وك<لك تفاصيل يتعرف الطالب على عمل مخططات للمباني ورسم المساقط االفقية واالمامية والمقاطع لبيان تفاصي

 القواعد واالعمد والعقدات ...الخ 
 (3-3:2()020102221) حساب كميات 

 حساب كميات المواد المستخدمه في البناء كحديد التسليح واالسمنت والركان والطوب وعمال القصارة وبناء الحجر ....الخ - 
 (0-2:2()020101231) تكنولوجيا خرسانه

المولد الداخلية في صناعة الخرسانه من االسمنت ، الركام ، الماء مضافات . ومعرفة اساس الخلطة يتعرف الطالب على  
 ة بصلالطازجة والمدوتصميم الخلطات واجراء التجارب على المواد االولية وعلى الخراسانة 

  (3-1:0()020101242) الخرسانةمختبر 
 ةبدصلة والمانة والطازجالمواد االولية والخرستنفيد التجارب المتعلقة في 

 (0-2:2()020101241) ميكانيكة التربة
 يتعرف الطالب على خصائص وانواع التربة في الموقع ودلك لحاجة دلك في التصميم االنشائي 

 (3-1:0()020101242) ميكانيك التربةمختبر 
 يقوم الطالب داخل المختبر باجراء كافة الفحوصات المتعلقة بالتربة  

 (0-2:2()020101251)لمشاريع ادارة ا
 المستخدمة في ادارة المشاريع للمحافظة على الوقت والجهد والمال يتعرف على الطرق  

 (0-2:2()020101211) صيانة واعادة تاهيل المنشأت
ها يتعرف الطالب على المشاكل المتعلقة في المباني ومن وجود هبوطات وتشققات في المباني ومعرفة االسباب ومعالجت 

 بالشكل الصحيح 
  (6-2:0()020101212) ل اعادة تأهيل المنشأتغمشا

ية فيجري تجارب داخل المختبر من خالل اخد عينات من المبنى واجراء الفحوصات المخبرية وكدلك استخدام االجهزة الالتال
 القائمهفي الموقع لفحص المنشأت 

 (0-3:3()020101261)استاتيكا ومقاومة المواد 
 الطالب على احتياجات االعمال الواقعة على القواعد الجدارية وعلى التربة ودلك لمنع الهبوطات الغير مبررة  يتعرف 

 (3-1:0()020101262)م. مقاومة المواد 
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 اجراء الفحوصات على مواد البناء كالحديد والخشب ومعرفة قوة الشد لقضبان التسليح ...الخ 
  (0-3:3()020101212) اساسيات التصميم االنشائي

 يتعرف الطالب على التصميم للمقاطع االنشائية ومعرفة القوى الواقة عليها بحيث يتوفر عامل االمان 
  (0-2:2()020101271) الهندسة الصحية

 يتعرف الطالب على المواصفات المتعلقة في تنفيد التمديدات الصحية وتمديدات مياه الشرب داخل المنزل 
  (0-2:2()020101243) ةاتالفي غيرفحوصات 

 معرفة مواصفات االجهوة الالتالفية وكيفية التعامل معها من اجل اجراء الفحوصات في الميدان
 (3-1:0()020101244) اتالفية غيرم. فحوصات 

 وجهاز التراساوند ...الخ ثمثل مطرقة شميد اتالفيتستخدم االجهزة الحديثة في فحص المواد الال 
  (3()020101291) التدريب

 يقوم الطالب بالتدريب في احدى المشاريع االنشائية ومعرفة كل التفاصيل في اعمال الحفريات واعمال العظم والتشطيبات 
 


