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 تصاميم الخدمات الصحية(Plumbing Design)   :اسم المادة 

    :مقرر الفصل 

  
  :اهداف المادة 

،شبكة الماء الحار، شبكة المجاري، اء الباردشبكة الم(تعريف الطلبة مكونات شبكات الخدمات الصحية 
  واالجهزة الصحية ومواصفاتها والتصاميم لهذه الشبكات ) شبكة التنفيس، وشبكة تصريف مياه االمطار

  
  :التفاصيل االساسية للمادة 

الطرق االنابيب والملحقات واالقفال، طرق تجهيز االبنية بالماء ، انواع االجهزة والترآيبات الصحية 
المختلفة لحساب آميات الماء المطلوب لالبنية ، شبكة الماء البارد وتصميمها ، شبكة الماء الحار 

مكونات شبكة تصريف المياه الثقيلة الخزانات ، وتصميمها ، تصميم خزانات الماء الحار ، تصميم 
مها ، نية وتصميمكونات شبكة تصريف مياه االمطار لالبوتصميمها ، مكونات شبكة التنفيس وتصميمها ، 

  تصريف المياه الثقيلة في المناطق النائية ، انواع شبكات واساليب مكافحة الحرائق وتصميمها

   :الكتب المنهجية
Mechanical and Electrical Equipment for Buildings  

By William J. McGuinness and Benjamin Stein 

  
  :المصادر الخارجية 

Plumbing Engineering Design Handbook  
By ASPE 

  هندسة الترآيبات الصحية
 يوسف العدوي

  االمتحان النهائي  المختبرات  الفصل الثاني  الفصل االول   الفصل الدراسي 
  

  :تقديرات الفصل 
    

٧٠    %١٥  %١٥%  

    
  
  
  ول الفصل الدراسي اال–جدول الدروس االسبوعي 
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   الفصل الدراسي الثاني– األسبوعيجدول الدروس 
  المالحظات   المادة العلمية   المادة النظرية  التاريخ    األسبوع

واساليب تصريف المياه الثقيلة في المناطق انواع   15-2  ١٨
  النائبة

   

  المالحظات   لعلمية المادة ا  المادة النظرية  التاريخ    األسبوع

     االنابيب والملحقات واالقفال  4-10  ١

    انواع االجهزة الصحية المختلفة  11-10  ٢

    الطرق المختلفة لتجهيز االبنية بالماء -  18-10  ٣

    الطرق المختلفة لتجهيز االبنية بالماء -  25-10  ٤

     حساب آميات المياه الطلوبة لالبنية  1-10  ٥

ت الماء الباردتصميم شبكا  8-11  ٦      

     تصميم شبكات الماء البارد  15-11  ٧

      تصميم شبكات الماء الحار  22-11  ٨

     تصميم خزانات الماء الحار والمسخن  29-11  ٩

    -  تصميم خزانات الماء العلوية والسفلية  6-12  ١٠

      امتحان شهري 13-12 ١١

       شبكة تصريف المياه الثقيلةمكونات واجزاء  20-12  12

    تصميم شبكة المياه الثقيلة -  27-12  13

     تصميم شبكة المياه الثقيلة  3-1  14
     تصميم شبكة التنفيس  10-1  15

فصل االولامتحان ال  17-10  16      
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٣

تصميم منظومات تصريف المياه الثقيلة في المناطق   22-2  ١٩
 النائبة

   

تصميم منظومات تصريف المياه الثقيلة في المناطق  1-3  ٢٠
 النائبة

   

انواع منظومات تصريف مياه   ٨-٣  ٢١
 االمطار

    

االمطارتصميم منظومات تصريف مياه   ١٥-٣  ٢٢     

تصميم منظومات تصريف   ٢٢-٣  ٢٣
 مياه االمطار

   

    تصميم المنظومات المشتزآة  ٢٩-٣  ٢٤
٥-٤  ٢٥   

 امتحان شهري
   

انواع ومكونات منظومات مكافحة   ١٢-٤  ٢٦
 الحرائق

   

    تصميم منظومات مكافحة الحرائق  ١٩-٤  ٢٧
    تصميم منظومات مكافحة الحرائق  ٢٦-٤  ٢٨
نظومات مكافحة الحرائقتصميم م  ٣-٥  ٢٩     
فعتصميم منظومات الر  ١٠-٥  ٣٠     
    امتحان الفصل الثاني    ٣١

 


