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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

Prof. Dr. Hussein Hameed Karim                                        عقيل شاآر العادلي. د. أ  : التدريسياسم 

aqeeladili@hotmail.com 
 

  :البريد االلكتروني

المرحلة األولى / الجيولوجيا الهندسية   
 

 :اسم المادة

سبوعيا   ساعة نظري ا  :مقررالفصل 2 

جيولوجياوأهميتها للمهندس المدني من خالل التعرف على انواع تعريف الطالب بالمباديء األساسية لل
والتعرف  ،والتي تدخل آمواد بناء أو مواد مضافة وأهم صفاتهاالفيزياوية والميكانيكيةالمعادن والصخور

 التراآيب الجيولوجية  على المشاريع أهم تأثيرو، على أهم الطرق الجيوفيزيائية الستكشاف الموقع
.         الهندسية  

  :اهداف المادة

 ئطالخرا،الجيولوجيا الترآيبية،التربة،الصخور،المعادن،األرض ترآيب،أهمية الجيولوجيا
المياه السطحية والعمل ،الخواص الفيزباوية والهندسية للصخور،الطبوغرافيةوالجيولوجية وأهميتهما

 المشاآل ،الجيوفيزيائي   طرق االستكشاف ،الموقع مباديءاستكشاف،الجوفية المياه،نهارألل ي الجيولوج
تأثير التراآيب الجيولوجية من طيات وصدوع ،التعرية والترسيب (الجيولوجية وعالقتها بالهندسة المدنية 

) .وفواصل وغيرها   

التفاصيل االساسيه   
  :للمادة

.  جامعة الموصل-مباديء الجيولوجيا الهندسية).١٩٧٩(اغ و يوسف عمرو رياض الدب، مد ثابت محآنانة 
.  جامعةالموصلالجيولوجيا الهندسية).١٩٩٠(آنانة محمد ثابت وسنان هاشم الجسار ،  زهير رمو فتوحي 
  .جامعة بغداد. الجيولوجيا الهندسية ) ١٩٩١(باسم رشدي حجاب وسنان هاشم الجسار ،  مقداد حسين علي

  :لمنهجيةالكتب ا

ترجمة آنانة محمد ثابت .)١٩٨٨(الجيولوجيا الهندسية وميكانيك الصخور . ن. دنكان  
.جامعة الموصل . فتوحي و زهير رمو  

Derringh,E.(1998)Computational engineering geology.Prentice Hall. 
Mclean,A.C.and C. D .Gribble,C.D.( 1985 ).Geology for civil engineers. 2nd ed. 
E&FN Spon.   

  :المصادر الخارجية

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
  االول 15% 15%  70%

  الثاني

  :تقديرات الفصل

. ولجميع الفروع الهندسية في قسم  هندسة البناء واالنشاءات األولىالمادة مقررة لطلبة المرحلة   
.ساعة اسبوعيا ) ٢(المقرر جزء عملي بواقعيتضمن ومن المؤمل ان   

  :معلومات اضافية
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

.عالقة الجيولوجيا بالهندسة المدنية:  مقدمة      
 

١ 

.ورةالجيولوجيةالد ،اللب،الجبة،لقشرة ا:ترآيب االرض    
 

٢ 

الشكل البلوري ،البلورة ،تصنيفها،تكوينها: المعادن    
  للمعادن

٣ 

.التعرف على المعادن    ،االنظمة البلورية     
 

٤ 

  حسب    تصنيفها ،تعريفها  :الصخور  
.                                    أصلها   

٥ 

الصخور النارية والرسوبية   
.وتراآيبهاانسجتها،طبيعتها،اتصنيفه:والمتحولة   

٦ 

التربة ، تصنيف الترب ،التجوية وانواعها:تكوين التربة  
.المنقولة وغير المنقولة   

٧ 

الترب ،مجاميع المعادن الطينية،التكوين المعدني للترب  
تربةالعراق، في العالم   

٨ 

، حرآات االرض:الجيولوجيا الترآيبية  
.اسيةمصطلحات وتعريفات اس،الرسوبية   

٩ 

مكوناتها :الطيات والصدوع والفواصل  
.                                  واهميتهاوانواعها   

١٠ 

مكوناتهاوأسس رسمها   ،اهميتها:الخرائط الطبوغرافية   
                                               

١١ 

مكوناتهاواسس رسمها   ،أهميتها:الخرائط الجيولوجية    
                                               

١٢ 

تطبيقات عملية وامثلة على الخرائط الطبوغرافية   
ايجاد خطوط المضرب وميل الطبقات :والجيولوجية

.وسمكها وتتابعها    
 

١٣ 

، لنوعيالوزن ا،الكثافة :الصفات الفيزياوية للصخور  
نسبة المسامات ،المسامية    

١٤ 

انواع ،تشوه الصخور :الصفات الميكانيكانيكية  
.االجهادات االرضية ، المقاومات   

١٥ 

تطبيقات وامثلة رياضية على الصفات الفيزياوية   
.والميكانيكية للصخور  

 ١٦ 

 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

حساب التصريف والعوامل ،حرآة المياه:المياه السطحية  
.الهيدروليكية   ١ 

تعرية(العمل الجيولوجي لألنهار    
.أنواع الترسبات  ،)ونقل وترسيب   ٢ 

التوزيع ،الصخورتأثير مسامية ونفاذية،المصادر:المياه الجوفية  
.أنواع الخزانات الجوفية،العمودي   ٣ 

،   قانون دارسي لدراسة الخزانات    
 ٤                               تأثيرالتراآيب

   .   تطبيقات وأمثلة رياضية على المياه السطحية والجوفية   
               ٥ 

مراحل استكشاف الموقع ،مباديء أساسية : استكشاف الموقع   
          .  ٦ 

الطريقة :طرق األستكشاف الجيوفيزيائي  
 ٧              .تطبيقاتهافي الهندسة المدنية،مبادئها،الكهربائية

أهم ،ايجاد معامالت المرونة،مبادئها: الطريقةالزلزالية  
.هافي الهندسة المدنية استخدامات   ٨ 

تقنيةالرادار الخارق                 
أهم ،المغناطيسية،الجذبية،األلكترومغناطيسية،لألرض

.             تطبيقاتها في الهندسة المدنية   
 

٩ 

 الطرق    استخدامتطبيقات وأمثلة رياضية على   
.                                     الجيوفيزيائية    ١٠ 

الحرآات : المشاآل الجيولوجية ذات العالقة بالهندسة المدنية   
.                     االنزالقات،األرضية   ١١ 

،  الحلول الهندسية،المظاهرالهندسية،األنسياب ،الزحف   
.                     التنبؤ بمخاطرها   ١٢ 

               .المشاآل المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية  
 ١٣ 

     : تأثير التراآيب الجيولوجية على المشاريع الهندسية  
   .                                     الطيات    ، الفواصل

١٤ 

.                تأثير الصدوع على المشاريع الهندسية     
 

١٥ 

، الزالزل،   البراآين  :   تأثيرالظواهر الجيولوجية األخرى  
.                          ضع تصاميم األبنيةو  

 ١٦ 
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  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ


