
College of Professions & Applied Sciences 
Tel.  97022220995 (225) 

Fax  97022229303 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 كلية المهن والعلوم التطبيقية
(225) 97022220995تلفون    

97022229303فاكس    

 

 ةالمهن الهندسية والتكنولوجي قسم

 صيانة وترميم المبانيتخصص 

Building Maintenance and Restoration 

 2021الخطة الدراسية 

 )سنتان( برنامج الدراسة: دبلوم متوسط

 ساعة معتمدة 72عدد الساعات: 

 :صيانة وترميم المبانيشروط القبول لبرنامج 

على إعداد مهنيين على مستوى عاٍل من الكفاية والخبرة الجاهزين للعمل في السوق المحلية  العمل الهدف العام للبرنامج:
 .صيانة المباني العامة واالثرية والذي يشمل الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيك والكهرباءوالخارجية في مجال 

 اهداف البرنامج الخاصة:

 أن يتعرف طرق صيانة المباني والتشطيبات 
  يتعلم الطالب على احدث تكنولوجيا لصيانة المبانيأن 
 أن يتمكن الطالب من إدارة األعمال اإلنشائية 
 القدرة على التعامل مع المباني المتضررة 
 القدرة على صيانة وتشييد المباني العامة واألثرية. 
  الزمني االفتراضيالقدرة على إجراء الفحوصات والتجارب الالزمة لمعرفة قدرة تحمل المنشآت وعمرها 

 

 

 علمي

 صناعي
 الريادة فندقي ادبي

اقتصاد  شرعي واالعمال
تكنولوجيا  زراعي منزلي

 استدراكي معلومات

 رياضيات فيزياء √ استدراكي استدراكي استدراكي استدراكي استدراكي استدراكي √
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 :المخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج

 العاملة بمجال الصيانة والترميم. األيديرفع وزيادة كفاءة  .1
التعلم  والتدريب والتواصل لحل مشكالت تتعلق بالمباني  و ذلك من خالل اكتساب المعرفة والحفاظ على المعايير  .2

 .والترميمالهندسية المتبعة بصيانة المباني 
التعاون مع نقابات المهن الحرفية والصناعية والزمالء المختصين في المهن األخرى،  والتي تقوم على تطوير مستوى  .3

 العمل بالصيانة والترميم.
 تطوير مهنة الصيانة والترميم من خالل الشروع في اكتساب وتطبيق كل ما هو جديد في المهنة. .4
من خالل التعليم المهني المستمر من الناحية  لمحافظة على مستوى وكفاءة األداء وا قبول مسؤولية التعليم المستمر .5

 النظرية و العلمية .
 تحسين مستوى العمل واألجور بمجال األبنية بشكل عام،  وبالصيانة المباني وترميمها بشكل خاص. .6
ور المؤسسات التعليمية واألطر النقابية إنشاء جهات معنية ومختصة بمجال صيانة المباني والترميم وتعزيز دالمقدرة على  .7

 والمهنية ذات العالقة.
 .التثقيف و رفع مستوى  وكفاءة مهنة األيدي العاملة بمجال الصيانة المباني وترميمها .8
 تحديد تأثير االتجاهات االقتصادية واالجتماعية على فعالية أداء المهنة بشكل عام  لألفضل. .9

 :فرص عمل الخريجين

  شركات المقاوالت كمشرف عمال ومشرف موقعالعمل في. 
  القديمةالعمل مع المؤسسات المانحة في صيانة المباني وترميمها االثرية 
 العمل في شركات المقاوالت المتخصصة في صيانة المباني وترميمها بعد تعرضها لألضرار. 
 العمل في البلديات كمراقب أبنية. 
 العمل في البلديات كمساح مهني. 
  في المكاتب الهندسية كرسام و مصمم مدني للمباني السكنية البسيطةالعمل. 
 العمل في مجال تجارة مواد البناء والترميم. 
 .فني صيانة عامة / بالمؤسسات العامة والخاصة/ كالبلديات مثال 
  /.فني ترميم / اآلثار/ المباني القديمة 
 /مقيم أضرار / شركات التأمين والعقارات 
 شائية صغيرةادارة مشاريع ان 
  حاسب كميات 
 مشرف / مراقب 
 العمل لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة 
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 الخطة الدراسية للبرنامج:

 :ساعة معتمدة( موزعة كما يلي 15اوال: متطلبات الكلية )
   ساعة معتمدة(: 12متطلبات الكلية االجبارية ) .1

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساق  اسم رقم المساق 

D0110 3 3 اللغة العربية - - Arabic Language 

D0111 3 3 مقدمة في استخدام الحاسوب - - Introduction to Computer 
Science 

D0112  1 1 النشاط الرياضي - - Physical Activity 

D0120 3 3 اللغة اإلنجليزية - - English Language 

D0121  2 2 ريادة األعمال - - Entrepreneurship  

         
        ساعة معتمدة(: 3متطلبات الكلية االختيارية ) .2

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساق  اسم رقم المساق 

D0230 3 3 دراسات في الفكر اإلسالمي - - Studies in Islamic thought 

D0250 "1 2 3 مكافحة الفساد "تحديات وحلول - Anti-Corruption "Challenges & 
Solutions" 

   
 :ساعة معتمدة( 5) متطلبات القسم االجبارية ثانيا :

متطلب  س.ع س.ن س.م اسم المساق رقم المساق 
 سابق

Course Name 

D5126 3 3 الرياضيات التقنية 
 

- Technical Mathematics 

D5136 
الرسم الهندسي باستخدام 

 الحاسوب
1   3  

- Engineering Drawing by 
Computer 
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D5140 3   1 مشغل هندسي - Engineering Workshop 

   6 3 5 المجموع

 
 :ساعة معتمدة( موزعة كما يلي 52اإلجبارية ) التخصصثالثا: متطلبات 

رقم 
متطلب  س.ع س.ن س.م اسم المساق المساق

 سابق
Course Name 

D9101 3 2 3 المساحة  Surveying 

D9102 3 3 العمارة المحلية والتصميم الداخلي -  Local architecture and interior design 

D9104 3 2 3 تطبيقات حاسوب متقدمة D0111 Advanced Computer Applications 

D9106 3 3 وتحليل االنشاءات االستاتيكا -  Statics and Structural Analysis 

D9108 3 2 3 مواد البناء واالنشاء  Building materials and construction 

D9109 3 3 االنظمة االنشائية في المباني -  Maintenance and restoration and its 
materials 

D9110 3 2 3 حساب كميات ومواصفات الترميم D9106 Calculation of restoration quantities and 
specifications 

D9120 6 - 2 (1)يداني تدريب م D9110 Field Training (1) 

D9202  3 2 3 (1مباني )الإنشاء  Building Construction  (1) 

D9203 
صيانة شبكات المياه والصرف 

 الصحي
3 2 3  Maintenance of Sewage and Water 

Networks 

D9204 3 2 3 ئيةصيانة التمديدات الكهربا  Maintenance of electrical installations 

D9205 
ترميم وتقوية العناصر الخرسانية 

 والمعدنية
3 2 3 D9109 Restoration of concrete and metal 

elements 

D9206  3 2 3 (2مباني )الانشاء D9202 Building Construction (2) 

D9207 6 1 3 (حاالت دراسية) ترميم التشطيبات D9109 Restoration of finishes  (case studies) 

D9208 3 3 إدارة مشاريع الصيانة والترميم -  Management of maintenance and 
restoration projects 

D9210 3 2 3 انة المباني العامة واألثريةترميم وصي D9109 Restoration and maintenance of public 
and archaeological buildings 

D9220  6 - 2 (2)ميداني تدريب D9120 Field Training (2) 
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D9230 6 1 3  مشروع التخرج D9202 Graduation  Project 

   54 34 52 المجموع 

 الخطة التنفيذية للبرنامج:
 الفصل األول

الساعات  اسم المساق الرقم
 رقم المساق عملي نظري المعتمدة

 D0111 3 2 3 مقدمة في استخدام الحاسوب  1
 D0120 - 3 3 اإلنجليزيةاللغة  2
 D5136 3 - 1 الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب 3
 DA101 3 2 3 المساحة 4
 DA102 - 3 3 العمارة المحلية والتصميم الداخلي 5
 D0001 - 3 3 مقدمة في الرياضيات 6
 D0002 - 3 3 مقدمة في الفيزياء 7

  19 المجموع 
 

 الفصل الثاني

الساعات  اسم المساق الرقم
 رقم المساق عملي نظري المعتمدة

 DA108 3 2 3 مواد البناء واالنشاء 1
 D0110 - 3 3 اللغة العربية 2
 ----- - - 3 متطلب كلية اختياري 3
 D5140 3 - 1 مشغل هندسي 4
 DA104 3 2 3 تطبيقات حاسوب متقدمة 5
 DA106 - 3 3 وتحليل االنشاءات  أالستاتيكا 6
 D5126 - 3 3 التقنيةالرياضيات  7
      

  19 المجموع 
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 الفصل الصيفي

 الفصل الثالث

 

 الفصل الرابع

الساعات  اسم المساق الرقم
 المعتمدة

 رقم المساق عملي نظري

 DA1110 3 2 3 حساب كميات ومواصفات الترميم 1
 DA120 ساعة 150 - 2 (1التدريب الميداني ) 2

  5 المجموع 

الساعات  اسم المساق الرقم
 رقم المساق عملي نظري المعتمدة

 DA109 - 3 3 االنظمة االنشائية في المباني 1
 DA202 3 2 3 (1انشاء المباني ) 2
 DA203 3 2 3 صيانة شبكات المياه والصرف الصحي 3
 DA204 3 2 3 صيانه التمديدات الكهرباء 4
 DA208 - 3 3 ادارة مشاريع الصيانة والترميم  5
 D0121 3 1 2  ريادة االعمال 6
 D0112 3 - 1 النشاط الرياضي 7

  18 المجموع 

الساعات  اسم المساق الرقم
 رقم المساق عملي نظري المعتمدة

ترميم وصيانة المباني العامة  1
 واالثرية

3 1 6 DA210 

 DA206 3 2 3 (2انشاء المباني ) 2
 DA207 6 1 3 ترميم التشطيبات / حاالت دراسية  3
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 :وصف المساقات

 ( ساعة معتمدة 15أواًل: مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية )

 ( ساعة معتمدة 12مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية ) .1

 (D0110) ساعات معتمدة( 3اللغة العربية )

يتناول الطالب طرق تنمية األلفاظ والمعاجم واألخطاء الشائعة واإلمالء والترقيم ووحدة التذوق الجمالي وتشمل: دراسة سورة 
السيرة ووحدة االستطالع الثقافي العلق ومعلقة أمرؤي القيس وروائية أبي التمام وقارئة الفنجان لنزار قباني، وفن القصة وفن 

وتشمل: موسيقى الشعر الحر واللغة العربية والحضارة الحديثة والقضية العربية ومشكلة الخط العربي ووحدة األداء الوظيفي 
 وتشمل: القراءات بأنواعها والتعبير كتابة التقارير الفنية باللغة العربية.

 (D0120ساعات معتمدة( ) 3اللغة اإلنجليزية )

يهدف الى تطوير المهارات االساسية األربعة لدى الطالب وهي: الكتابة والقراءة واالستيعاب واللفظ الصحيح والمحادثة، وكذلك 
تطوير قواعد اللغة األساسية والتي تشمل األفعال والكالم المباشر وحروف الجر والجملة الشرطية كما يهدف الى إمداد الطالب 

 نجليزية التي تتعلق بحياة الطالب اليومية والعملية، وكتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية.بالكلمات والمصطلحات اال

 (D0111ساعات معتمدة( ) 3مقدمة في استخدام الحاسوب )

يتعرف الطالب على المكونات المادية للحاسوب وتمكين الطالب من تشغيل الحاسوب وبرمجياته واستخدام هذه البرمجيات في 
ة النصوص وبناء البيانات المجدولة وتصميم قواعد البيانات والعروض التقدمية. يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب وأهميته معالج

ويتناول أهم المعدات المستخدمة لإلدخال واإلخراج والمعالجة والتخزين كما يتناول العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 
الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامه وتوخي سرية المعلومات وأمنها كما سيتم التعرف على  والمشكالت المقترنة باستعمال

مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف الى فيروسات الحاسوب وكيفية الوقاية منها وتأمين البرامج والبيانات 
البرمجيات العامة وتطبيقاتها إذ يبين كيفية تشغيل الحاسوب  وعرض مفاهيم قضايا وأخالقيات الحاسوب. ثم يستعرض المساق

ترميم وتقوية العناصر الخرسانية  4
 DA205 3 2 3 والمعدنية

 DA220 ساعة 150 - 2 (2التدريب الميداني ) 5
 DA230 6 1 3 مشروع التخرج 6

  17 المجموع 
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ثم يتناول كيفية إنشاء وتحرير نصوص بأشكال  Windows XPعن طريق نظام التشغيل ويعرف بنظام التشغيل اكس بي 
م نظام وكيفية إنشاء الجداول االلكترونية وعمل الرسوم البيانية باستخدا Word 2007مختلفة عن طريق معالج النصوص 

2007 excel  نشاء شرائح العرض التقديمية بما فيها النصوص والرسومات والصور باستخدام نظام ويقدم كيفية تشغيل وا 
2007 PowerPoint. 

 
 (D0112ساعة معتمدة( ) 1النشاط الرياضي )

يف ألهم المهارات والمبادئ األساسية يتناول هذا المساق دراسة مفهوم التربية الرياضية وأهدافها وعالقاتها بالتربية العامة، وتعر 
جراء مباريات ونشاطات داخلية وخارجية، والتدريب على تحكيم  لبعض األلعاب الجماعية والفردية مع قوانين هذه األلعاب، وا 
المباريات والنشاطات والتعرف على بعض إصابات المالعب التي تصيب الالعب داخل وخارج الملعب، ومعرفة أسبابها 

 ا وطرق إسعافها، ويتناول هذا المساق أيضًا بعض مسابقات ألعاب القوى وكيفية تنظيم بعض طرق الدورات الرياضة.وأعراضه

 
 (D0121 ساعة معتمدة() 2ريادة األعمال )

لى تهيئة الشباب على المستوى العلمي ليس فقط ليتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة  يهدف الى تطوير المهارات الريادّية وا 
ي المستقبل بل كذلك ليعملوا بشكٍل منتٍج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. وبذلك يكون هدف البرنامج اإلجمالي على ف

المستوى األوسع هو المساهمة في استحداث ثقافة مؤّسساتية في فلسطين. كما يهدف إلى توعية الطاّلب بشأن مؤسسات 
يفي مستقبلي  وتطوير المواقف اإليجابّية حيال مؤسسات األعمال والعمل األعمال والعمل للحساب الخاص العتماده كخيار وظ

للحساب الخاص وتوفير المعرفة والتمّرس في الصفات المطلوبة والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى إنشاء مؤّسسة ناجحة 
عدادهم للعمل بشكل وتشغيلها وبنوع خاص المؤّسسات الصغيرة وتطوير المهارات والميزات الريادية لدى الشاب ات والشباب وا 

 منتج سواء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو في الوظيفة.

 :( ساعة معتمدة 3) االختياريةمساقات متطلبات الكلية  .2

 (D0230 ساعة معتمدة() 3)دراسات في الفكر االسالمي 

، والعقيدة والعبادات، واألخالق هومصادر  ،المساق تعريفا بالفكر اإلسالمي وأسسه وخصائصه وحملة الفكر االسالمي هذا يقدم
 في منجزاتها وجوانب حضارتها إضافة الى  مناقشة بعض القضايا المعاصرة و والنظم اإلسالمية، والحضارة العربية واإلسالمية 

 ضوء الفكر اإلسالمي.

 (D0250 ساعة معتمدة() 3) مكافحة الفساد "تحديات وحلول" 
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يقدم هذا المساق معرفة معمقة حول مفهوم الفساد محليا وعالميا، واالشكال المعقدة التي يتجلى بها في كل من المؤسسات 
ره، سواء تلك المرتبطة الرسمية وغير الرسمية ، كما يناقش المساق اهم العوامل التي تزيم من احتمالية ظهور الفساد وانتشا

بالتنظيم الهيكلي لمؤسسات الدولة، او التعقيدات السياسية واالجتماعية، التي تؤثر على عمل المؤسسات وتضعفها، كما يتطرق 
المساق على اهم الخطط والنهج في مكافحة الفساد، اضافة الى الخطط لتمكين الحكم الرشيد في فلسطين كمتطلب اساسي 

اد، كذلك االساليب لبناء قنوات التواصل بين العاملين في المؤسسات التى تعنى في مكافحة الفساد في فلسطين، للوقاية من الفس
 ويشمل المساق على زيارات ميدانية لالطالع على واقع المؤسسات العاملة في مكافحة الفساد في فلسطين.

 ( ساعات معتمدة5)االجبارية القسم متطلبات : مساقات ثانيا: 

 (D5126ساعات معتمدة( ) 3الرياضيات التقنية ) .1
يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب االقترانان وانواعها وطرق التعبير عنها ورسمها, وطرق القياس وقياس الزوايا من نظام   

راسة المتجهات الى اخر, واتقان استخدام االلة الحاسبة العلمية, و التعرف على المصفوفات وانواعها والعمليات عليها, ود
 ورسمها وطرق جمعها وضربها وتحليلها, و حسابات المساحات والحجوم لعدة اشكال هندسية.

 (D5136معتمدة( ) ةساع 1الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب ) .2

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب ببرامج الرسم المحوسب لعمليات الرسم الهندسي وكافة االوامر المستخدمة في 
AutoCAD .كما  اضافة الى رسم الرموز الهندسية المختلفة ورسم المخططات الكهربائية والميكانيكية والصناعية المختلفة

 .ويوضح هذا المساق كيفية رسم التمديدات والدوائر الكهربائية المختلفة ورموزها بشكل يدوي ومطابقتها للواقع

 (D5140ساعة معتمدة( ) 1مشغل هندسي ) .3

المساق الى اكساب الطالب المهارات االساسية في التمديدات الكهربائية حسب القوانين واالنظمة المعمول بها في يهدف هذا 
البلديات والجهات المختصة وكذلك المهارات الميكانيكية )القياسات باستخدام الكليبر ، الميكروميتر ( كما يكتسب الطالب 

 وفي تشكيل المعادن واستخدام اللحام الكهربائي . يةفي استخدام العدد اليدو   المهارات االساسية

 ( ساعة معتمدة 52ثالثا: مساقات متطلبات التخصص االجبارية )

 (D9101) ساعات معتمدة (  3المساحة ) .1

يهدف هذا المساق الى التعريف بمبادىء  أساسية ومهارات أعمال المساحة ؛ حيث يتناول المساق ماهية وحدات القياس،  
مقياس الرسم،  مقاييس الخرائط،  واإلتجاهات،  واستخدام األجهزة الحديثة  بأعمال المساحة والقدرة على رسم ورصد القراءات 

ويشمل المساق تطبيقات عملية تشمل األدوات األساسية في القياس لألطوال  وترجمتها لمخططات وقراءة المخططات، 
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والمسافات األفقية والعمودية،  وحساب المساحات والحجوم واستعمال األدوات المستخدمة في تعيين مناسيب النقاط والزوايا،  
 .واجراء تطبيقات عملية منوعة،  وعمل مخططات مساحية 

 (D9102)ساعات معتمدة (  3)  الداخلي العمارة المحلية والتصميم .2
عمارة بالد الشام بشكل عام عبر العصور بدءا بالعمارة األسالمية حتى العصر الحديث يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب ب

للعمارة  ، لتوضيح تطور طرق البناء واختالف المواد المستعملة بالبناء وأيضا بالفراغات الداخلية ، مع شرح للعناصر األساسية
واإلهتمام بدراسة جمالية العمارة اإلسالمية / األموية ، العباسية ، بالد األندلس، والعثمانية / ، مع التركيز على الصور 

واأللوان والنسب ،  ومواد البناء ، ومن ثم دراسة موجزة لالثار الموجودة ببالدنا ، كقصر هشام بأريحا ، والمسجد األقصى وقبة 
 ة البلدة القديمة بالخليل والقدس ونابلس.الصخرة ، وعمار 

 (D9104)ساعات معتمدة (  3تطبيقات حاسوب متقدمة  )  .3
 ,كتابة التقارير وحساب الكميات ، وعمل جدول زمني يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب ببرامج مستخدمة  لعمليات 

Advanced  Word, Advanced  Excel, Advanced Power point , Ms project  وذلك لتمكين وتطوير الطالب
 من المهارات الخاصة بمجال العمل بعد التخرج.

 (D9106)ساعات معتمدة(  3)  وتحليل االنشاءات االستاتيكا .4
تعريف الطالب بعلم االستاتيكا،  وخصائص األتزان لألجسام،  والطرق العلمية لحساب القوى األفقية والعمودية الثابتة المؤثرة 

يجاد قوى القص وعزوم على  األجسام، والطرق المختلفة لتحليل المنشآت المحددة إستاتيكيًا ، وتحليل الكمرات البسيطة وا 
 اإلنحناء مع التمثيل البياني لتوضيح العالقة بينهما ،  كمقدمة للمساقات المتعلقة بالصيانة والترميم

 (D9108)ساعات معتمدة (  3)  مواد البناء واالنشاء .5
والفحوصات التي تجري عليها ، وتركيب هذه المواد ،  وخصائص بمواد البناء المختلفة تعريف الطالب يهدف هذا المساق إلى 

 المواصفات الفنية ومعايير الجودة لهذه المواد وأماكن وطرق التزويد بهذه المواد وأسعارها بشكل عام، و 

 (D9109)ساعات معتمدة(  3)   االنظمة االنشائية في المباني .6
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بطبيعة المنشات االنشائية  الكبيرة والصغيرة وخصائصها ومتطلبات إنشائها والعوامل 

 المؤثرة على نجاحها, والتعرف الى الهياكل التنظيمية في المنشات.

 (D9110) ساعات معتمدة( 3حساب كميات ومواصفات الترميم  )  .7
يتضمن هذا المساق مقدمة عامة حول أساسيات ومفاهيم كتابة المواصفات العامة والخاصة بأعمال الصيانة والترميم،  كما 

يهدف لتعليم الطالب كيفية كيل األعمال وحسابات بنود األعمال،  وما هيتها ووصفها ببنود وعمل تقديرات تكلفة المواد 
 ة باساليب اعداد المناقصات وجداول الكميات وتجهيز المستخلصات.األكسل، وكذلك المعرفواألعمال باستخدام 

 (D9120) ساعة معتمدة ( 2)  (1)التدريب الميداني    .8
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تهدف هذة المادة الى أكساب الطالب مهارات مهنة الترميم وصيانة المنشآت القديمة والحديثة ، من خالل اختيار أحد 
 ساعة زمنية. 150التدريب ، ومدة شركات الخاصة او المؤسسات العامةال

 (D9202)ساعات معتمدة (  3)   (1)مبانيالإنشاء .9
ماهية إنشاء المباني،  والتعريف بمختلف القواعد والمفاهيم المتعلقة بتحليل سلوك يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب ب

الوحدات المنشأة وتحليل العناصر اإلنشائية وقوتها وقدرتها على التحمل وتقدير األضرار . والتطرق الى استعمال عدة مواد،  
طبيعية : القوة،  التماسك،  التوصيل الحراري،  وطرق اإلنشاء الخاصة بها،  كما يتطرق  هذا المساق لخصائص المواد ال

المسامية،  مواد البناء،  الحجر،  الطوب،  األسمنت،  الخشب،  الحديد،  البالستيك،  اللدائن،  وطرق عملها وصيانتها،  
 وازالتها . 

 (D9203)ساعات معتمدة(  3صيانة شبكات المياة والصرف الصحي )  .10
ات ي،  الرسم و الحسابات،  والتعرف على شبكات المياه والمجاري،  واإلطالع على مخططالتعريف بمفهوم التصميم الهندس
 وهذا المساق يشمل زيارات ميدانية لمشاريع قيد التنفيذ.، وتصاميم هندسية كحاالت دراسية

 (D9204) ساعات معتمدة( 3) ئيةصيانة التمديدات الكهربا .11
الحسابات،  والتعرف على الشبكات الكهربائية،  واإلطالع على مخططات التعريف بمفهوم التصميم الهندسي،  الرسم و 

 وتصاميم هندسية كحاالت دراسية.

 وهذا المساق يشمل زيارات ميدانية لمشاريع قيد التنفيذ.

 (D9205) ساعات معتمدة( 3ترميم وتقوية العناصر الخرسانية والمعدنية )  .12
المهارات الخاصة بدراسة وتحليل وتقييم العناصر اإلنشائية للمباني الخرسانية يهدف هذا المساق إلى تمكين الطالب من تطوير 

،  وكتابة -/ لكون الحديث عن الهياكل المعدنية معقد ال مجال لها بهذا البرنامج / -وبعض الهياكل المعدنية حسب منطقتنا
دعيم المنشآت  وذلك باختيار وفحص طرق التقارير،  ودراسة مخططات كما نفذ،  وعمل خطة للصيانة والتنرميم لتقوية وت

 العمل والمواد المناسبة والمطلوبة، مع إمكانية اإلستعانة ايضا بمختبرات فحص المواد المحلية .
 

 (D9206)ساعات معتمدة (  3)   (2)مبانيالإنشاء  .13
يكون هذا المساق لتوثيق مهارات الطالب بطرق البناء والصيانة والترميم ومعالجة العيوب ،  (1)إنشاء المباني استكمااًل لمساق 

بالجدران واالسقف ، وطرق فحص األعمال واستالمها حسب المواصفات ، ويكون هذا المساق تكميلي لعدة مساقات إذ يطلب 
 .لمشروع التخرج  من الطالب اإللمام بعدة مواضيع ويكون هذا المساق هام جدا لتهيئة الطالب

 (D9207)ساعات معتمدة(  3)  (حاالت دراسية)ترميم التشطيبات  .14
يهدف هذا المساق إلى التعريف على المواد  المستخدمة في أعمال الصيانة والترميم،  والتطرق للخواص العلمية والكيماوية 

زالتها من الموقع. يتناول هذا  للمواد،  وطرق اختيارها وشراؤها واستخدامها،  وتشوينها،  وتخزينها، وحتى طرق اتالفها وا 
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لطالب وتعريفه باسس وطرق أعمال صيانة التشطيبات الداخلية،  وذلك بالطرق النظرية المساق التكميلي لتطوير  قدرات ا
 والعلمية،  وشرح حاالت دراسية على ارض الواقع،  وبهدف الى إكساب الطالب مهارات مهنة أعمال الصيانة والترميم

 وذلك باإلستعانة ايضا بمختبرات فحص المواد المحلية .
 

 (D9208)  ساعات معتمدة( 3والترميم )ادارة مشاريع الصيانة  .15
أن يتعرف الطالب على أسس األدارة واهميتها بمجال العمل الهندسي والترميم،  وبخاصة المشاريع الهندسية،  وكيفية عمل 

عداد حساباتها الختامية والميزانية الع كساب الطالب مهارات إعداد مستندات المشاريع  وا  مومية، المستندات ووثائق المشروع،  وا 
ومهام  و أن يتعرف الطالب على ما يحكم هذه المشاريع من قوانين وكيفية التعامل مع هذه القوانين من الناحية المحاسبية,

االشراف فيها ومسؤوليات المشرف في العمل وكيفية تنمية االتجاهات االيجابية لدى الطالب فيما يتعلق بأمور السالمة والصحة 
ائي من خالل االلمام بالوسائل واالجراءات المتبعة للوقاية من الحوادث، والتعرف إلى عناصر التكاليف المهنية في العمل االنش

وأساليب تقليل الكلفة ومعالجة الفواقد في العمل، واللمام بأهم الجوانب التي عالجتها التشريعات الفلسطينية ذات العالقة بالعمل 
 .والعمال

 (D9210)ساعات معتمدة(  3ترميم وصيانة المباني العامة واألثرية )  .16
بمشاكل المباني القديمة والحديثة و  بالمواد والطرق المستخدمة للصيانة والترميم حسب   يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب

بأعمال النجارة والحدادة والطوبار وبناء  كما يتعلم الطالب أصول العمل، نوع المنشأ وتاريخ بناؤه والمواد والموقع و.... الخ
 الحجر،  واألسمنت،  وغيرها بطرق عملية،  وزيارة مواقع العمل وورشات التصنيع.

كما يهدف هذا المساق للتطرق ألساليب اإلنشاء المتعددة والمتبعة قديما وحديثا،  للمقارنة بأساليب البناء المختلفة حسب 
واأللمام بالتصاميم من خالل عرض حاالت دراسية متعددة من عدة دول،  لتوسيع افق وتخيل الطبيعة الجيولوجية والموقع،  

 .الطلبة لعمل خطط مستقبال للصيانة والترميم

 (D9220) ساعة معتمدة( 2( ) 2التدريب الميداني ) .17
التعرف على الوظائف التخصصية والتعامل مع اكسل بشكل أكثر مرونة،  والتعرف على كيفية عمل الرسوم البيانية والهندسية،  

معرفة األعمال بشكل عملي ويتدرب ساعات عملية بأحد المكاتب الهنسية وشركات المقاوالت، وبالتالي يتمكن الطالب من 
 .ساعة زمنية 150، ومدة التدريب وميداني

 (D9230) ساعات معتمدة( 3) (ترميم) مشروع التخرج .18
يتناول هذا المساق تكليف الطالب برسم خطة وعمل وثائق ومواصفات وحسابات واختيار طرق العمل لصيانة او ترميم مشروع 

 التخرج )  يحدد حجم المشروع من قبل المدرس(.

 


