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 ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 : التدريسياسم  باسل صالح مهدي.د.م.أ

  :البريد االلكتروني 

 :اسم المادة  آافة الفروع/المرحلة الثانية/تكنولوجيا الخرسانة

 :مقررالفصل  ساعة عملي أسبوعيًا٢ ساعة نظري ، ٢

ا الخرسانةوموادها و          ادة تكنولوجي ة و          تعريف الطالب باساسيات م ة الطري  صناعتهاوخواصها في الحال
  .الصلبةوديمومتها وطرق تصميم الخلطات الخرسانية و آذلك انواع الخرسانة

  :أهداف المادة

  .االسمنت، صناعة االسمنت، الترآيب الكيمياوي، اماهة االسمنت، انواع االسمنت-
  .الرآام، خواص الرآام، التحليل المنخلي للرآام، منحنيات التدرج-
  .لخرسانة الطريةا-
  .مقاومة الخرسانة-
  .ديمومة الخرسانة-
  .تصميم الخلطات الخرسانية-

  :التفاصيل األساسية للمادة

  :الكتب المنهجية  ال يوجد

Properties of concrete 
By A.M.Neville 

  :المصادر الخارجية

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

%6٠ %10 %١٥% ١٥ 
  االول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

  :معلومات اضافية  ال يوجد

 
 
  

 
   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
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  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ
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