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 ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 : التدريسياسم  هشام خالد احمد.د.أ

Hish1950@yahoo.com البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة  آافة الفروع/المرحلة الثانية/تكنولوجيا الخرسانة

 :مقررالفصل  ساعة عملي أسبوعيًا٢ ساعة نظري ، ٢

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

  :أهداف المادة

  .االسمنت، صناعة االسمنت، الترآيب الكيمياوي، اماهة االسمنت، انواع االسمنت-
  .حنيات التدرجالرآام، خواص الرآام، التحليل المنخلي للرآام، من-
  .الخرسانة الطرية-
  .مقاومة الخرسانة-
  .ديمومة الخرسانة-
  .تصميم الخلطات الخرسانية-

  :التفاصيل األساسية للمادة

  :الكتب المنهجية  ال يوجد

Properties of concrete 
By A.M.Neville 

  :المصادر الخارجية

لفصل الدراسيا 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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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

  Cement,manufacturing, 
chemical composition 

٣/١٠/٢٠١٠  
١ 

 Using balances, how to 
write report. 

Hydration of cement 
١٠/١٠/٢٠١٠  

٢ 

 Consistency test, setting 
time test.  

Properties of cement 
١٧/١٠/٢٠١٠  

٣ 

 Soundness test for cement Effect of cement 
compound on its 

properties 
٢٤/١٠/٢٠١٠  

٤ 

 Compessive strength test 
for cement. 

Types of cement 
٣١/١٠/٢٠١٠  

٥ 

 Bulk density for aggregate ١امتحان شهري   ٧/١١/٢٠١٠  ٦ 

 Specific gravity test for 
aggregate 

Classification of 
aggregate 

/١١/٢٠١٠ 14 
٧ 

 Impact test for aggregate Properties of aggregate /١١/٢٠١٠ 21 ٨ 

 Crushing test for aggregate Sieve analysis and 
grading curves 

/١١/٢٠١٠ 28 
٩ 

 Seive analysis 
Fine and course aggregate

Types of admixture 
٥/١٢/٢٠١٠  

١٠ 

 Slump test and compacting
factor 

Uses of admixture 
١٢/١٢/٢٠١٠  

١١ 

 V-B test  
Flow table test 

Workability and factors 
affecting workability 

١٩/١٢/٢٠١٠  
١٢ 

 Density test for fresh 
concrete 

Segregation,bleeding, 
mixing 

٢٦/١٢/٢٠١٠  
١٣ 

 Concrete on hot weather, 
Ready mixed concrete 

٢/١/٢٠١١  
١٤ 

 

 
Examination 

٢امتحان شهري   ٩/١/٢٠١١  ١٥ 

    ١٦ 

 عطلة نصف السنة
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  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 Casting 
cubes(100*100)mm 

Types of strength 
١٥/٢/٢٠١١  

١ 

 Test- compressive strength Factors affecting strength 
٢٢/٢/٢٠١١  

٢ 

 Casting cylinders for 
compressive. 

Curing, bond between
concrete and steel reinf. 

٢٩/٢/٢٠١١  
٣ 

 Test- compressive strength ١امتحان شهري   
٧/٣/٢٠١١  

٤ 

 Casting cylinders 
(15*30)cm 

Concrete mix design 
١٤/٣/٢٠١١  

٥ 

 Test- compressive strength BRE method 
٢١/٣/٢٠١١  

٦ 

 Casting cylinders 
(15*30)cm 

BRE method 
٢٨/٣/٢٠١١  

٧ 

 Test- spliting tensile  
strength. 

ACI method 
٤/٤/٢٠١١  

٨ 

 Casting prisms ACI method 
١١/٤/٢٠١١  

٩ 

 Test- one point load. Design of special concrete 
١٨/٤/٢٠١١  

١٠ 

 Casting prisms  ٢امتحان شهري  
٢٥/٤/٢٠١١  

١١ 

 Test- two point load. Permeability of concrete 
٢/٥/٢٠١١  

١٢ 

 Test for the effect of 
admixtures. 

Sulfate attack 
٩/٥/٢٠١١  

١٣ 

 Test compressive strength Effect of frost on concrete 
١٦/٥/٢٠١١  

١٤ 

 Modulus of elsticity  
٢٣/٥/٢٠١١  

١٥ 

 

 
Examination 

Shrinkage and creep 
٣٠/٥/٢٠١١  

١٦ 
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