Technical Office Diploma
دبلومة أعمال المكتب الفنى
لمهندسين مدنى
الهدف من الدورة:-
تهدف الدورة إلى نقل خبرات المكتب الفنى لمهندسين التنفيذ و المقاولين الذين يريدون
دخول مجال المقاوالت و التنفيذ و الباحثين عن أضافة خبرات جديدة لهم كمهندسين
موقع.
أوالً :الحصر والمستخلصات Payments and quantity surveying

ِ -1اعداد قامئه بنود احلرص املبديئ (مرحهل العطاءات).
ِ -2اعداد نظم احلرص وتوضيح اختالف حرص املاكل وحرص مقاوىل الباطن.
-3حتديد طرق القياس للبنود اخملتلفه
scope
-4حتديد قامئه البنود الىت سيمت حرصها من العقد
-5حرص بنود الاعامل الرتابيه (حفر-احالل-ردم) واختالف طرق القياس لآعامل احلفر.
-6حرص َاعامل خرسانه الاساسات (عاديه-فرشات-مسلحه-ميدات) مع توضيح تداخل امليدات والقواعد.
-7حرص َاعامل اخلرسانه املسلحه ( َامعده و َأسقف جبميع انواعها) مع توضيح اختالف طرق احلرص طبقا للعقد.
-8حرص َاعامل املباىن (مصمت-مفرغ) توحض َاماكن نوعيات لك مهنام واختالف وحده القياس.
-9حرص أعامل العزل (اساسات-حاممات-اسطح-رقاب أمعده-اصيه مباىن) وتوضيح فرق احلرص ىف الاساسات طبقا
لطريقه تنفيذ العزل.
10حرص أعامل البياض ادلاخىل واخلارىج ونقاط الاختالف ىف البياض اخلارىج .
-11حرص أعامل ادلهاانت ادلاخليه واخلارجيه.
-12حرص أعامل الارضيات (سرياميك-رخام-ابركيه )......ابملرت املسطح واملرت الطوىل.
-13حرص أعامل العزل احلرارى وخرسانه امليول .
-14حرص أعامل التاكىس والقرميد.
-15حرص أعامل النجاره والكريتال.

-16املس تخلصات ادلوريه واملرحليه والتعليات احملتجزات واخلصومات املس تحقه (ضامانت املاكل)وتفاصيل ادلفعه
املقدمه.
-17رشح طرق القياس الهندس ىه  method of measurementواختالفها ابختالف املواصفات وقامئه المكيات.
-18ما يمت حتميهل وما ال يمت حتميهل عىل البند طبقا للعقد.
ثانيا العقود والعطاءات

Tender &Contract

-1انواع العطاءات والطرق اخملتلفه لطرح العطاءات.
-2التعلاميت الواجب مراعاهتا من مقدىم العطاءات.
-3عنارص التقيمي الفىن للعطاءات وكيفيه تقدمي عطاء انحج ماليا.
َ -4امه الاس تفسارات والرشوط الفنيه الىت تقدم مع العطاءات.
 -5رشح اولويه العطاء عىل مثال معىل .
-6انواع العقود.
-7الالزتامات التعاقديه والقواعد القانونيه.
-8الفرق بني عقد املقاوهل وعقد العمل .
-9مكوانت ومتطلبات عنارص العقد.
-10الاخطاء الىت تبطل العقود والاخطاء الىت تعيب العقود.
-11الفقرات الهامه الىت جيب دراس هتا ابلعقد .Key Clauses
ثالثاً :األعمال اإلدارية

Paper Works

-1واجبات همندس املكتب الفىن.
َ -2انواع املؤسسات والهيلك التنظميى للك مهنا.
-3اوامر التغيري Variation Orderوطريقه تقدميها.
-4حتليل الاسعار .
Method Statement
-5طريقه اعداد مهنجيه العمل الى نشاط
-6دراسه مستندات العقد(مواصفات-مقايسات-رسومات-رشوط عامه-رشوط خاصه.)......
Document Control
ِ -7اعداد النظام اخلاص حبفظ املستندات
.Daily and Monthly Report
ِ -8اعداد التقارير اليوميه والشهريه
-9متابعه عقود مقاوىل الباطن واملوردين حىت امتام الاعامل واهناء العقود.
-10اللواحئ والاشرتاطات اخلاصه ابلعمل ابملوقع.
 -11متابعه الربانمج الزمىن وبرانمج التدفقات النقديه.Cash flow and time schedule
-12طريقه كتابه اخلطاابت والرسائل الالكرتونيه الطراف املرشوع اخملتلفه.

رابعاً :تفريد الحديد

تفريد حديد التسليح ومعل جداول  bar bending listوكيفية توضيب احلديد للوصول هباكل احلديد اىل أقل من 1
 %وأعامل حرص حديد التسليح
خامساً :إعداد الرسومات التنفيذية""Shopdrawing

 -1دراسة رسيعة لكيفية قراءة وتنفيذ ودراسة الرسومات التصمميية
 -2مطابقة الرسومات  (co-ordination ) :دراسة االإختالفات واملشالكت بني الرسومات االإنشائية واملعامرية وطرق
احلل ومسار املراسالت
 -3رسومات البعاد اخلرسانية  concrete dimension drawingورسومات التسليح reinforcement
drawingطبقا ملواصفات املرشوع
عدد الساعات  32 -:ساعة

عدد المحاضرات 8 -:

ملحوظة هامة :
*يجب إجادة األوتوكاد و توجد خلفية بسيطة عن التصميم.

