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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

التصميم الداخليقسم   
2018/2019/ السنة الدراسية األول الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190311:رمز المادة الـمــــادة: حساب كميات 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: بال مستوى المادة: السنة الثالثة

 3الساعات المعتمدة: 12-11:10)   محث   موعد المحاضرة:

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

رقم المكتب 

 ومكانه 

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

ساره عمر 

 مسالمة
 IT-339 مدرس

 (11-10حثم)

 نر 2-3

 

phia.edu.jo@philadelSmasalmeh 

 

 
 :المادةوصف 

تعريف الطالب بالطرق المختلفة لحساب الكميات المستعملة في التصاميم   تتناول هذة المادة 

الداخلية وتخمين الكلف التقريبية بما في ذلك االجور والعقود االستشارية، مواصفات وكميات 

 المواد المستعملة ، اجور العمل، واالشراف وغيرها.

 دة:الماأهداف 

 :إلىتهدف المادة 

 .تعريف الطالب بمفهوم حساب الكميات وأهم الوثائق الخاصة بالكميات والعقود الخاصة بالمشاريع -1

 تعريف الطالب بخصائص المواد ومزاياها والتعامل معها ومعرفة عمل حساب كميات لها. -2

تلفة التي يقوم الطالب باحتساب كمياتها ربط افكار الطالب النظرية بالواقع العملي من خالل المشاريع المخ -3

 وكلفتها.

 التعريف بكيفية تحرير العقود واالصطالحات التي تبنى عليه العقود واإلتفاقيات. -4

اكتساااب المهااارات والخباارات الخاصااة فااي تقاادير كميااة الخامااات والمواصاافات للمشاا والت والمشاااريع  -5

 وحساب تكلفتها اإلجمالية.
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 األسواق المحلية وأسعار الخامات ومواصفاتها وطرق بيعها.اإللمام بطبيعة  -6

 

 
 مكونات المادة:

 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 
 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية....الخ( المواد المساندة( 
 ،العينات ونماذج لمشاريع.الصور          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (اسية ودليل المختبر )حيث ينطبقدرالواجبات الدليل 
 

 

 طرق التدريس:
 محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

 
 

 م:نتاجات التعل  

 المعرفة العلمية والفهم 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

  الممارسة العملية المهارات المكتسبة من 
 

 أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 

 
 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتحال 
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

ية الواجبات الدراس
والتقارير  وأوقات 

 تسليمها

المواضيع األساسية والمساندة 
 التي ستغطى

 األسبوع

 المقدمة والتعريف بالمادة 

 

(1) 

 وثائق الكميات والمقايسة 

العقود واالتفاقياتو  

(2) 

طرح العطاءت، المناقصات  

 والوثائق، الخامات وطرق بيعها

 

(3) 

 حساب المساحات والحجوم 

المساحاتأمثلة على حساب   

(4) 

الحجوم واألشكال الهندسية  

ةالمنتظم  

(5) 

المونه والخرسانة حساب كمية  االمتحان األول

 اإلسمنتية

(6) 

 

 البحث الميداني

المواد الخام ، مواصفات 

 ومقاييس

مواصفات وتكاليف أعمال 

 التشطيبات الداخلية

(7) 

 (8) الطوب بأنواعه المختلفة 

 (9) األعمال الحجرية 

 (10) أعمال القصارة 

 أعمال الدهانات االمتحان الثاني

 البالط واألرضيات

(11) 

 

 (12) أعمال المنجور 

 (13) ورق الجدران واألسقف المستعارة 

الميداني تسليم البحث  (14) تقديم البحوث من قبل الطلبة 

 (15) عمل بريزنتيشن لكل طالب  

  

 (16) مراجعة للمادة االمتحان النهائي
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

 الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة هليمعدل ما يحتاج إ
 
 سياسة الدوام )المواظبه( 
 

%( من مجموع الساعات المقررة للماادة. وإذا غااب الطالاب أكثار مان 15ال يسمح للطالب بالت يب أكثر من )

%( من مجموع الساعات المقررة للماادة دون عاذر مرضاي أو قهارب يقبلاه عمياد الكلياة، يحارم 15)

من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة )صفراً(، أما إذا كان ال يااب بسابب المار  

باق علياة أحكاام لعذر قهرب يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتط أو

 االنسحاب. 

  
 

 المراجـع والكتب
 

 .2010األردن،  -القضاة، محمد فواز)حساب الكميات(، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، اربد -

 .2008عبد الهادب، عدلي محمد )الموجز في حساب الكميات(، مكتبة المجتمع العربي، عمان،  -

 .2008، اب الكمياتت في حسامحمد، دراس ي، عدلعبد الهادب -

 .2004، والمواصفات ، حساب الكمياتأحمد حسين، أبو عودة -

 
 


