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 في
مساحة الطرق وحساب الكمياتتخصص   

 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  10/2/2017/2018ة الدراسية رقم تعديلها بموجب قرار لجنة الخط
الهندسة المعمارية والمدنية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في برنامج تكنولوجيا ة تتكون الخطة الدراسي

  ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:72من ) مساحة الطرق وحساب الكميات/ تخصص والبيئة
 ساعة معتمدة متطلبال 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:
مددليلين لمراةبددة ومتابعددة تعمددال تنقيددب الطددرق ويددبط الجددودة فيهددا إلددى إعددداد تننيددين  يهدددا التخصددص

جراء عمليات حساب الكميات  فيها وتنقيب األعمال المساحية الالزمة. وا 
 

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

 عملي نظري
انشاء مباني، مشاغل انشاء مباني، مساحة، مختبر  24 11 اساسيات البناء والمساحة 1

ات وعنود، رسم مدني، مساحة،تكنولوجيا انشاءات،مواصق
 1رسم معماري 

طرق، تطبينات  \مباني، حساب كميات\حساب كميات 15 11 اساسيات الكميات والطرق 2
الحاسوب في حساب الكميات،اةتصاد يندسي، يندسة 
مسارات الطرق، مختبر يندسو مسارات الطرق، يندسة 

 طرق، مختبر يندسة طرق
( ، انظمة المعلومات الجغرافية GPSظام التوةيع العالمي )ن 9 7 تقسير ومعالجة الصور والخرائط 3

(GIS مختبر انظمة المعلومات الجغرافية، االستشعار ، )
 عت بعد، مختبر االستشعار عن بعد، علم الخرائط

  3 - التدريب الميداني .4
 س.م 48 19 29 مجموع الساعات المعتمدة
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 "لكمياتمساحة الطرق وحساب التخصص "الخطة الدراسية 
===================================================== 

 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:12تواًل: المهارات العامة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 020000111
  0 3 3 يةالثنافة اإلسالم 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:6، )ثانيًا: مهارات التشغيل

 بقالمتطلب السا 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 المجموع )س.م(

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

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

  3 6 9 المجموع )س.م(
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 "مساحة الطرق وحساب الكمياتلتخصص "الخطة الدراسية 

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

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

  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
 20101112 3 2 3 حساب كميات/ مباني 020102221
 **020102221 0 2 2 حساب كميات/ طرق 020102121
 **020101112 0 2 2 تكنولوجيا إنشاءات 020102131
 020102121 6 0 2 ي حساب الكمياتتطبينات الحاسوب ف 020102241
 **020000171 6 0 2 1رسم معماري  020104111
  0 2 2 اةتصاد يندسي 020102251
 **020102111 0 2 2 يندسة مسارات الطرق 020102161
 **020102161 3 0 1 مختبر يندسة مسارات الطرق 020102162
 **020102161 0 2 2 يندسة طرق 020102261
 **020102261 3 0 1 مختبر يندسة الطرق 020102262
  0 2 2 مواصقات وعنود 020102271
  GPS 2 2 0نظام التوةيع العالمي  020102181
  GIS 2 2 0تنظمة المعلومات الجغرافية  020102281
 **GIS 1 0 3 020102281مختبر تنظمة المعلومات الجغرافية  020102282
  0 2 2 االستشعار عن بعد 020102283
 **020102283 3 0 1 مختبر االستشعار عن بعد 020102284
  3 1 2 علم الخرائط 020102182
  * 0 3 التدريب 020102291

  19 26 45 المجموع )س.م(

 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*
 متزامن -**
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 "مساحة الطرق وحساب الكميات"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 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

 2 020000131 وطنيةتربية  3 020000101 مهارات لغوية/ انجليزي
 2 020000141 الصحة والسالمة والبيئة المهنية 3 020000151 مقاييم ريايية
 2 020101112 إنشاء مباني 3 020000161 مقاييم فيزيائية

 2 020102131 تكنولوجيا انشاءات 1 020000162 مختبر مقاييم فيزيائية
 2 020102112 مختبر مساحة 2 020000171 الرسم الهندسي بالحاسوب

 2 020101121 رسم مدني 3 020102111 مساحة
 2 0201011113 مشاغل انشاء مباني   
 2 020102161 يندسة مسارات الطرق   

 18 المجموع 18 المجموع
 

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

 2 020000231 ريادة األعمال 2 020102271 مواصقات وعنود
 2 020102241 تطبينات الحاسوب في حساب الكميات  3 020102221 مباني\حساب كميات

 2 020102251 اةتصاد يندسي 2 020102121 طرق\حساب كميات

 1 020000181 علوم عسكرية 2 0201041111  1رسم معماري 

 GIS 020102281 2ت الجغرافية انظمة المعلوما 2 020102261 يندسة طرق

 GIS 020102282 1مختبر انظمة المعلومات الجغرافية  1 020102262 مختبر يندسة الطرق
 2 020102283 االستشعار عن بعد 3 020000121 ثنافة اسالمية

 1 020102284 مختبر االستشعار عن بعد 1 020102162 مختبر يندسة مسارات الطرق
 2 020102182 علم الخرائط GPS 020102181 2ي نظام التوةيع العالم

 3 020102291 تدريب   
 18 المجموع 18 المجموع
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 "مساحة الطرق وحساب الكميات  "الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص 
 

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة
ة ومهارات الحياة وتيميتهما في اكتساب مهارات ةيمه، والعمل على استخدام يويح المساق مقهوم المواطن

حيث ان المساق يراعي بناء به المهارات في سعيهم للحصول على تعليم افيل ونتائج ايجابيه في العمل، ي
المعرفه في المويوعات التي يتيمنها البرنامج كما ويبني المهارة عند الشباب الستخدامها في تطبيق 

به المعرفه والمهارة بااليافه الى توفير الدعم لمعرفه كما ويبني الثنه في ةدرات الشباب على استخدام يا
الشخصي والبيئي لتغيير السلوك من خالل تعزيز ةيم المواطنة االيجابية والثنافة المجتمعية البناءة والعمل 

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

 .وتيدافها وظائقها – بها المتعلنة والنظم ومويوعاتها معانيها وبيان اإلسالمية الثنافة تعريا . 1
 .عليها تنوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثنافة ومنومات . مصادر2
 .اإلسالمية الثنافة . خصائص3
 واإليمان العلم بين والعالةة والعلم، . اإلسالم4
 .اإلسالمية الثنافة تواجه التي . التحديات5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبهات . رد6
 .اإلسالمية الثنافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية . األخالق7
 .اإلسالمية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
ة وامتدددادا عيددويا يعددد مسدداق التربيددة الوطنيددة مددن المتطلبددات اإلجباريددة لجميددع طلبددة كليددات المجتمددع األردنيدد

لقلسقة التربية الوطنية والتعليم باعتباريدا بعددا مدن تبعداد اإلسدتراتيجية الوطنيدة للتعلديم العدالي، وينطلدق مسداق 
"التربية الوطنية" من مجموعة الثوابت األردنية وعلى رتسها العنيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربيدة 

 ربة الوطنية.الكبرى، والدستور األردني والتج
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 المحور األول: نشأة وتطور النوات المسلحة/ الجيش العربي، تسلحة المناورة، تسلحة اإلسناد، تسلحة الخدمات
، حرب 1968، معركة الكرامه 1967، 1948المحور الثاني: الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيلية )حروب 

 الجيش العربي في التنمية الوطنية الشامله -(، دور النوات المسلحة األردنية1973ن تشري
 المحور الثالث: األمن العام، المخابرات العامة، ةوات الدرك، الدفاع المدني

 (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 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (0-3: 3) 020000151مفاهيم رياضية 
والتكامدل حيدث يبددت بمجموعدات االعدداد والمجموعدات والعمليدات عليهدا ومعادلدة الخدط  يعتبر يبا المساق تمهيددا لعلدم التقايدل

المسدددتنيم وحدددل اندددواع مدددن المعدددادالت والمتبايندددات، ومدددن ثدددم االةتراندددات )كثيدددرات الحددددود والجبريدددة والنسدددبية والمثلثيدددة واالسدددية 
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ت مثلثيددة وبعددد بلددك التعددرا علددى المقهددوم الهندسددي واللوغريتميددة( ايددافة للتطددرق للمتطابنددات المثلثيددة االساسددية وحددل معددادال
للمشددتنة وةواعددد وةددوانين االشددتاق لددبعت االةترانددات وكددبلك مقهددوم النهايددات واخيددرا ةواعددد وةددوانين تكامددل االةترانددات االساسددية 

 والمحددة في االيداا الخاصة.
 (0-3: 3) 020000161مفاهيم فيزيائية 
 يزياء الميكانيكيه )الحركه و النوه و الطاةه الميكانيكيه(شرح وتوييح لمقاييم و تطبينات الق 
 .توييح المقاييم األساسيه في اليوء و خصائصه 
 .تعريا الطالب باساسيات القيزياء الحراريه و مقاييمها 
  مقاييم في الكهرباء السكونيه و المكهرباء المتحركه .) النوه الكهربائيه، المجال الكهربائي، الجهد

 . التيار و المناومه الكهربائيه(الكهربائي ،
  التعريددددددددا بمقدددددددداييم  القيزيدددددددداء المقناطيسدددددددديه األساسدددددددديه و تطبيناتهددددددددا .) الحددددددددث المغناطيسددددددددي، النقابيدددددددده

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

 الكهرباء و المغناطيسيه لتعزيز المقهوم القيزيائي النظري  يشمل المختبر التجارب القيزيائية االساسية في مجال الميكانيكا و 
 (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()020101112) إنشاء مباني

التعدددرا علدددى خصدددائص المدددواد االنشدددائية وتطبينهدددا ودراسدددة جميدددع مراحدددل االعمدددال االنشدددائية للمبددداني مدددن مرحلدددة التخطددديط  
 والتصميم حتى مرحلة التشطيبات.

(6-2:0()020101113) يإنشاء مباناغل مش  
التطبيق العملي لمراحل انشاء المبنى والتعرا على المواد واألدوات الالزمة.   

 (0-3:3() 020102111) مساحة
مندمدة، مالحظدات الميددان وجمدع المعلومدات، األخطداء، يددبط ومعدايرة األجهدزة، اسدتخدام اجهدزة النيداس المختلقدة اولكترونيددة  

 والعادية، ةياس المساحات
 (6-0: 2() 020102112) مختبر مساحة
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 تطبينات عملية ميدانية ومخبرية على تعمال المساحة المختلقة 
 (3-2:  3() 020102221)  حساب كميات/ مباني

الترابيدة، اعدداد جدداول  طرق حساب المساحات والحجوم لألشكال الهندسية المنتظمة وغير المنتظمة، حساب كميات األعمدال 
كميددات الخرسددانة، حديددد التسددليح، الحجددر، الطددوب، النصددارة، حسدداب كميددات المددواد المسددتخدمة فددي تعمددال  الكميددات، حسدداب
 .التشطيبات للمباني
 (0-2: 2() 020102271)  مواصفات وعقود

ثل  العنود والمناوالت ، تجهيز ايبارة المشروع ، العطاءات والمواصقات األردنية، مواصقات المواد االنشائية المختلقة م 
الخرسانة ، حديد التسليح، الحجر، النصارة، االرييات،  التمديدات الكهربائية والصحية والتدفئة المركزية، تشريعات واحكام 

 البناء.
 (6-0: 2() 020104111) 1رسم معماري 

   AutoCADبرمجية  تساسيات ومبادئ الرسم المعماري. رسم المخططات والمناطع المعمارية يدويا وباستخدام 
 (0-2: 2() 020102121) حساب كميات/طرق

حساب المساحات للمناطع العرييه، حساب حجم الحقر و الطمم ، حساب حجم ومساحات طبنات الطرق ، انواع  
 الرصقات وحساب كمياتها

 (6-0: 2() 020102112)  رسم مدني
الدراج ورسم المساةط االفنيه لالبنيه والواجهات رسم المناطع الطوليه والعرييه في االسنا والجسور واالعمده والنواعد وا 

 لها. والمناطع الراسيه
  (0-2: 2() 020102251) االقتصاد الهندسي

 المتعلنه باالموال ونسبة الربح، منارنة المشاريع ، االستهالك و النوانين التدفنات الننديه ، العالةاتمقاييم وتعريقات اساسيه ،
  (6-0: 2() 020102241) لكمياتتطبيقات الحاسوب في حساب ا

 تطبينات عمليه على البرمجيات الجايزه في حساب الكميات 
 (0-2: 2()020102161)  هندسة مسارات الطرق

 انواع المنحنيات ، اختيار المسار االمثل ، التصميم الهندسي للطريق  
 (3-0: 1() 020102162)  مختبر هندسة مسارات الطرق

 نيه لدراسة مسارات الطرق واختيار االفيل باستخدام االجهزه المساحيه الالزمه.تطبينات عمليه ميدا 
  (0-2: 2() 020102261)  هندسة الطرق

 دراسة التناطعات المروريه وانواع الطرق والرصقات المستخدمه فيها و الية تصميمها يندسيا
 (3 -0: 1()020102262)مختبر هندسة الطرق 
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 طات االسقلتيه وتصميم الخلطات مخبريافحوصات االسقلت و الخل 
 (6-0: 2() 020101113) إنشاء مبانيمشاغل 

 التطبيق العملي لمراحل انشاء المبنى والتعرا على المواد واألدوات الالزمة. 
 GPS (020102181 ( )2 :2-0)نظام التوقيع العالمي 

 ، االنظمه المساحيه العالميه  سبه لخطوط الطول والعرتتحديد و ايجاد احداثيات النناط بالنانظمة االةمار الصناعيه،  
 GIS (020102281 ( )2 :2-0)أنظمة المعلومات الجغرافية 

فهم وتصميم نظام معلومات جغرافي ، ادارة المعلومات المساحيه والخرائط و انظمة االحداثيات، البرمجيات المستخدمه في  
 نظام التوةيع العالمي
  GIS (020102282 ( )1 :0-3)مات الجغرافية مختبر أنظمة المعلو 
 المعلومات والبرمجيات المستخدمه في نظام المعلومات الجغرافي.تطبينات على انظمة 

 (0-2: 2() 020102283)  االستشعار عن بعد
الرتقاعات تعريا االستشعار عن بعد، اجهزة  االستشعار عن بعد ،المساحه الجويه ، الصور الجويه ، حساب المناسيب وا 

 من الصور الجويه 
 ( 3-0: 1() 020102284)  مختبر االستشعار عن بعد

 تطبينات عمليه على اجهزة االستشعار عن بعد واجهزة المساحه الجويه و حساب المناسيب واالرتقاعات من الصور الجويه
  ( 3-1: 2() 020102182) علم الخرائط

 د الخرائط . اجراء النياسات والحسابات على الخرائطانواع الخرئط ، منياس الرسم ، كيقية اعدا
 

 ساعة تدريبية( 280: 3() 020102291) التدريب 
 تدريب ميداني ومكتبي في الشركات المتخصصه كتطبيق عملي لمتطلبات ومساةات التخصص. 

 (0 -2: 2() 020102131) تكنولوجيا االنشاءات
التشطيبات واالجهزه والمعدات المستخدمة في المشاريع االنشائيه للطوبار والحقر تعريا الطالب باعمال المشاريع الهيكيليه و  

 والدحل وغيره.
 


