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                            CIE : 503   فى الهندسة اجتماعيةمظاهر قانونية و مهنية و 

 :خواص المقرر 

 درجة البكالوريوس                  البرنامج الذى يعطى فيه المقرر                

  رئيس                                                     المقرر فى البرنامج طبيعة

 الهندسة المدنية                                          رض للبرنامج     االقسم الع

 الفصل الدراسى األول                        المستوى األكاديمى الخامس              

 أساسية : بياناتأ . 

 CIE :503 الكود :           فى الهندسة واجتماعية: مظاهر قانونية ومهنية االسم

 4اجمالى  :            2تمرين  :           2النظرى :     2وحدة دراسية   : 

 1ب . بيانات تخصيصية : 

 المحتوى - 

أنواع عقود مقاوالت البناء  –مراحل مشروع التشييد –تعريفات -والمنشات اجراءات العقود للبناء 

قاط الن – مسئوليات طرفى العقد –عقود محددة الفئات وعقود التكلفة المستهدفة  –والتشييد 

أنواع المناقصات  –المناقصات والعطاءات فى المشاريع الهندسية  –األساسية فى العقد 

لجان فتح المظاريف والبت وتحرير العقد  –التأمينات  – الشروط العامة للعطاءات –والممارسات 

طرق  –عالقتها بالرسومات ماهية المواصفات و – اإلنشائيةالفنية لألعمال  المواصفاتصياغة  –

 –أعمال الحفر والردم  ) االعتياديةمواصفات األعمال  -صياغة المواصفات وقواعد كتابتها  

مدة نهو األعمال  –الشروط العامة للتعاقد  –أعمال البناء ....(  –الخرسانات العادية والمسلحة 

مات التزا –فى المشروع الهندسى  واإلداريةوفسخ العقد. المصروفات العمومية  وغرامة التأخير

 –والمعدات واألجهزة  اآلالت –قبل بدء التنفيذ  للموقع اإلنشائيةالمالك والمقاول والتجهيزات 

فى عملية الدراسات  االستشاري المهندسدور القوة القاهرة .  –العالقات العامة ومتنوعات 

ة المهنية الممارس–الئحة مزاولة الهندسة المدنية  الهندسية والتصميمات واألشراف على التنفيذ .

القدرة على  أتخاذ القرارات وادارة المشاريع والتعمير . هندسة الوقت .  التشييدفى مجال مقاوالت 

فى  والمالك والمقاول كل من المهندس المصممل فعلية عن طريق الحوافز . حاالت عملية لمشاكل

  جميع مراحل المشروع .

 طرق التعليم والتدريس :   – 2

 تطبيق 2-2           محاضرات        2-1

 

 

 

 

 

 



 

CIE:411                        للمنشآتتقدير التكلفة والعطاءات 

 : خواص المقرر

 درجة البكالوريوس                  البرنامج الذى يعطى فيه المقرر       

 فرعى                                 طبيعة المقرر فى البرنامج         

 دنيةالهندسة الم                                رض للبرنامج      القسم العا

 الهندسة المدنية                                القسم العارض للمقرر        

 المستوى األكاديمى  : الرابع

 أ . بيانات أساسية :

    CIE:411 الكود                  للمنشآت العطاءات: تقدير التكلفة  االسم

 وحدة دراسية 111ب السابق : اكمال لالمتط

 4اجمالى  :        2تمرين :          2النظرى :         3وحدة دراسية : 

 تخصصية : ب . بيانات

 المحتوى  – 1

الوحدات والقوائم المستعملة فى قياس  – األهداف األساسية لقباس الكميات –علم حساب الكميات 

الطرق التفصيلية) طريقة تكلفة الوحدة المنتجة (  –التقريبية الطرق  –كلفة الكميات. طرق تقدير الت

المبانى  ال نشاء والعمالةالتكلفة التقريبية للمواد طريقة تقدير  –الطرق العملية لتقدير التكلفة   -

قياس أعمل  و اشتراطات الهند . –روكى  -البناء المركزى   بحاثأ  باستخدام معادالت مركز

 واالشتراطاتالمواصفات  الحفر ووحدات القياس .تصنيف بنود  – والمنشآتللمبانى والردم الحفر 

طريقة  –و أعمال المبانى ) طريقة خط المنتصف وطرق قياس أعمال الخرسانة العادية والمسلحة 

وطرق قياس بنود األساسات الخازوقية ) الحائط الطويل والحائط القصير ( . تصنيف ومواصفات 

تجارب الخوازيق .  مواصفات وطرق  –التفريغ أو الدق (  خوازيق –سابقة التجهيز  خوازيق

االعمال  –النجارة  –الطلقة العازلة  –البياض  –قياس األعمال التكميلية ) الساللم والطروفيات 

أعمال  –األعمال الصحية  –األلومنيوم   -الرخام  –أعمال الدهانات  –المعدنية والكريتال 

وتكلفة معدات  إنتاجية –المعدات  اختيارطرق  –تشييد والكهرباء ( . ادارة معدات ال طافئالم

الهدف من المناقصة وأعداد  – اإلنشائي. أنواع المناقصات والممارسات فى المشروع   التشييد

 ولجان فتح المظاريف  االبتدائيتأمين ال –كراسة الشروط العامة والمواصفات الخاصة بالعملية 

تحرير العقد وتسليم الموقع  –المراجعة الحسابية للعطاءات  –ة والمالية ولجان البت النهائى الفني

 للمقاول .

 طرق التعليم والتدريس : -2

 تطبيق 2 – 2محاضرات        1- 2

 

 

 


