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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

 : التدريسياسم االستاذ الدآتور شاآر احمد صالح

Professorshakir@yahoo.com البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة االخفاقات في المنشأت وصيانتها 

اسبوعيا) نظري (  ساعة ٢  :مقررالفصل 

االخفاقات والعيوب الشائعة في مختلف انواع المنشأت تهدف المادة الى تعريف طالب المرحلة الرابعة ب
 وسبل معالجتها

  :ةاهداف الماد

 استعراض اهمية المراقبة والتشخيص المبكر لالضرار -
 دراسة اهم المواد االنشائية المستخدم في صيانة المنشأت -
دراسة العيوب الشائعة الحدوث في آافة اجزاء المنشأ من االسس واالعمدة والجسور  -

 سقوف والسطوح ومواد االنهاءوال

  :ةالتفاصيل االساسيه للماد

ال يوجد آتاب منهجي لهذه المادة وهي تعتمد على آتب عديدة وخاصة التي لها عالقة بالخرسانة 
 والمواد االنشائية وانشاء المباني اذ انه سيتم توظيف هذه الكتب لخدمة هذا الموضوع

  :ةالكتب المنهجي

- Philp H. Perkins, “Repair, Protection and waterproofing of 
concrete structures “London Newyork 1968 

- Neville A.M., “Properties of Concrete “ Newyork, 2005  
  :ةالمصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
  االول 15 15 ال يوجد ٧٠

  الثاني

  :يرات الفصلتقد

يحتاج الموضوع الى خبرة نظرية وعملية وموقعية للتدريسي الدارة هذا الدرس الذي يعتمد على عدة 
 مواضيع يتناولها الطالب خالل مراحله الدراسية االربعة

  :ةمعلومات اضافي
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةيالماده النظر ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 على وأثرهاالمعايير التصميمية   
 اإلخفاقات

٢٠١٠-١٠-٥  
١ 

لمعايير التصميمية وأثرها على  
 اإلخفاقات

٢٠١٠-١٠-١٢  
٢ 

لمعايير التصميمية وأثرها على  
 اإلخفاقات

٢٠١٠-١٠-١٩  
٣ 

المواد اإلنشائية المستخدمة في   
 معالجة اإلخفاقات

٢٠١٠-١٠-٢٦  
٤ 

اد اإلنشائية المستخدمة في المو  
 معالجة اإلخفاقات

٢٠١٠-١١-٢  
٥ 

٢٠١٠-١١-٩ إخفاقات األسس وأساليب معالجتها    ٦ 

٢٠١٠-١١-١٦ إخفاقات األسس وأساليب معالجتها    ٧ 

٢٠١٠-١١-٢٣ إخفاقات األسس وأساليب معالجتها    ٨ 

أسباب حدوث التشققات في   
المنشآت الخرسانية وطرق 
 معالجتها

٢٠١٠-١٢-٧  
٩ 

أسباب حدوث التشققات في   
المنشآت الخرسانية وطرق 
 معالجتها

٢٠١٠-١٢-١٤  
١٠ 

أسباب حدوث التشققات في   
المنشآت الخرسانية وطرق 
 معالجتها

٢٠١٠-١٢-٢١  
١١ 

إخفاقات األعمدة الخرسانية   
 المسلحة وأساليب معالجتها

٢٠١٠-١٢-٢٨  
١٢ 

إخفاقات األعمدة الخرسانية   
ة وأساليب معالجتهاالمسلح  

٢٠١١-١-٤  
١٣ 

إخفاقات األعمدة الخرسانية   
 المسلحة وأساليب معالجتها

٢٠١١-١-١١  
١٤ 

إخفاقات العتبات الخرسانية   
 المسلحة وأساليب معالجتها

٢٠١١-١-١٨  
١٥ 

إخفاقات العتبات الخرسانية   
 المسلحة وأساليب معالجتها

٢٠١١-١-٢٥  
١٦ 
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 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

إخفاقات العتبات الخرسانية المسلحة   
 وأساليب معالجتها

٢٠١١-٢-١٥  
١ 

خفاقات السقوف الخرسانية المسلحة  
 وأساليب معالجتها

٢٠١١-٢-٢٢  
٢ 

أخفاقات السقوف الخرسانية   
 المسلحة وأساليب معالجتها

٢٠١١-٣-١  
٣ 

إخفاقات السقوف الخرسانية   
 المسلحة وأساليب معالجتها

٢٠١١-٣-٨  
٤ 

إخفاقات أعمال التسطيح في   
 المباني وطرق معالجتها

٢٠١١-٣-١٥  
٥ 

إخفاقات أعمال التسطيح في   
 المباني وطرق معالجتها

٢٠١١-٣-٢٢  
٦ 

آاشي (إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،سيراميك،

 وطرق معالجتها
٢٠١١-٣-٢٩  

٧ 

آاشي (إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،سيراميك،

 وطرق معالجتها
٢٠١١-٤-٥  

٨ 

ي آاش(إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،سيراميك،

 وطرق معالجتها
٢٠١١-٤-١٢  

٩ 

آاشي (إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،سيراميك،

 وطرق معالجتها
٢٠١١-٤-١٩  

١٠ 

آاشي (إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،سيراميك،

 وطرق معالجتها
٢٠١١-٤-٢٦  

١١ 

آاشي (إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،راميكسي،

 وطرق معالجتها
٢٠١١-٥-٣  

١٢ 

آاشي (إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،سيراميك،

 وطرق معالجتها
٢٠١١-٥-١٠  

١٣ 

آاشي (إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،سيراميك،

٢٠١١-٥-١٧  
١٤ 
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 وطرق معالجتها

آاشي (إخفاقات مواد اإلنهاء   
) تراآيب،تغليف حجر،سيراميك،

 وطرق معالجتها
٢٠١١-٥-٢٤  

١٥ 

    ١٦ 
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