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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

Prof.Dr Hisham Khalid Ahmed التدريسياسم  د هشام خالد أحمد.أ : 

hish 1950@yahoo.com البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة  المرحلة الرابعة/ المسح الكمي 

 :مقررالفصل   ساعة نظري ٢

سعير           تعريف الطالب بأساسيات مادة المسح وطريقة حساب ا        ذلك ت ا المشروع وآ لفقرات التي يتألف منه
  الفقرات والشروط العامة التي تحكم العالقة بين رب العمل والمقاول

  :ة المادأهداف

  إسلوب تنفيذ المشاريع وانواع المسح الكمي-
  طريقة حساب الفقرات الخاصة بأعمال الهندسة المدنية-
  تسعير الفقرات-
  الشروط العامة للمقاوالت-
  سليف على األعمالالت-

  :ة للمادةساسيالتفاصيل األ

  :ةالكتب المنهجي 

1-ouantity Surveying – by N.A 
  -2 مدحت فيصل –       التخمين والمواصفات 

  :ةالمصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

٧٠%   ١٥%  ١٥%  
  االول
  الثاني

  :لفصلتقديرات ا

  :ةمعلومات اضافي  
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

٣/١٠/٢٠١٠ إسلوب ومراحل تنفيذ المشاريع   ١ 

١٠/١٠/٢٠١٠ أنواع المسح والتخمين   
٢ 

 
تنظيم الجداول        (المسح الكمي ألعمال الهندسة المدنية             

)الخاصة  
١٧/١٠/٢٠١٠  

٣ 

٢٤/١٠/٢٠١٠ المسح الكمي لألعمال الترابية   ٤ 

٣١/١٠/٢٠١٠ المسح الكمي لألعمال الخرسانية   ٥ 

٧/١١/٢٠١٠ حل أسئلةوتمارين في القاعة   ٦ 

١إمتحان شهري    ١٤/١١/٢٠١٠  ٧ 

٢١/١١/٢٠١٠ المسح الكمي ألعمال البناء بالطابوق   ٨ 

سح الكمي ألعمال التسطحالم   ٢٨/١١/٢٠١٠  ٩ 

٥/١٢/٢٠١٠ حل أسئلة وتمارين                 ١٠ 

١٢/١٢/٢٠١٠ حل أسئلة وتمارين                  ١١ 

١٩/١٢/٢٠١٠ المسح الكمي ألعمال اإلنهاء   ١٢ 

٢٦/١٢/٢٠١٠ المسح الكمي لألعمال المعدنية   ١٣ 

٢/١/٢٠١١ المسح الكمي لألعمال الخشبية     ١٤ 

٢إمتحان شهري    ٩/١/٢٠١١  ١٥ 

    ١٦ 

 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 
اليب تخطيط الكلفةأس  ١٥/٢/٢٠١١  

١ 

 
٢٢/٢/٢٠١١ طريقة إحتساب تسعير فقرات العمل  

٢ 

 
٢٩/٢/٢٠١١  العاديةتسعير فقرة األعمال الخرسانية  

٣ 

 
٧/٣/٢٠١١ حل أسئلة  

٤ 

 
١٤/٣/٢٠١١ تتسعير فقرة األعمال الخرسانيةالمسلحة  

٥ 

 
٢١/٣/٢٠٠٩  حل أسئلة وتمارين في القاعة   

٦ 

 
٢٨/٣/٢٠١١  ١إمتحان شهري   

٧ 

 
٤/٤/٢٠١١  تسعير فقرة أعمال البناء بالطابوق  

٨ 

 
١١/٤/٢٠١١  حل أسئلة وتمارين  

٩ 

 
١٨/٤/٢٠١١  أنواع عقود المقاوالت وإسلوب إحالة العمل  

١٠ 

 
٢٥/٤/٢٠١١ الشروط العامة للمقاوالت  

١١ 

 الشروط العامة للمقاوالت 
٢/٥/٢٠١١  

١٢ 

 الشروط العامة للمقاوالت 
٩/٥/٢٠١١  

١٣ 

 
٢إمتحان شهري   ١٦/٥/٢٠١١  

١٤ 

 
٢٣/٥/٢٠١١ التسليف على األعمال  

١٥ 

٣٠/٥/٢٠١١ حل أسئلة وتمارين حول التسليف    ١٦ 
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