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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

 : التدريسياسم اقبال نعيم آورآيس نعمان النوفلي

iqbalkorkess@yahoo.com البريد االلكتروني:  

            Concrete Structures   اسم المادة  خرسانيةمنشات: 

 :مقررالفصل اربع ساعات باالسبوع

 تحت تاثير )واالسسجسور اعمدة سقوف (لعناصر االنشائيةطرق التصميم والتحليل لالتعرف على 
  )                 الميتة والحية( االحمال الخارجية

  :ةاهداف الماد

 واالعمدة والسقوف واالساسات ودراسة احمال القص واللي وحساب بانواعها وتصميم الجسورتحليل
التثبيت واالنحرافات ومقارنتها مع ماهو آميات الحديد وتوزيعها في المقطع اضافة الى تدقيق اطوال 

بالمواصفة  االمريكيةِِ مسموح  ACI Code-318-08      
  :ةالتفاصيل االساسيه للماد

Design of  concrete structures (by G. Winter) ةالكتب المنهجي:  

Reinforced concrete fundamental ( P.M. Ferguson) 
Reinforced concrete structures (Nilson) 
Design of reinforced concrete buildings (according to ACI 310-02)(Jamal A. 
Farhan) 

  :ةالمصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
70%  10% 

5% 
10% 
5% 

  االول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي 
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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

حل مجموعة من االسئلة حول  
الموضوع وتحديد واجب بيتي 

واجراء امتحان تقييم بعد االنتهاء 
 من آل فصل
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مقدمة عن الخرسانة المسلحة 
 ومكوناتها ومراحل التحميل للعتبات

 آيفية رسم المقطع ومعرفة
المكافىءللمقطع المتشقق وآيفية 

لمقاطع ،حساب عزم القصور الذاتي
العتبات المستطيلة منفردة التسليح 
والمزدوجة التسليح وعتبات على 

   Tشكل 
  
  

شرح طريقة المقاومة القصوى 
  للتحليل والتصميم

النواع العتبات المستطيلة منفردة 
التسليح والمزدوجة التسليح وعتبات

   Tعلى شكل 
  
  
  

٢٢/١١/٢٠١٠    
طريقة حساب االنحرافات االولية 

وعرق التشققات وطويلة االمد 
 ومقارنتها مع المسموح به 
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 طريقة تحليل وتصميم شرح
السقوف باتجاه واحد والعتبات 

 المستمرة 
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قوى الترابط واطوال التثبيت 

 لقضبان حديد التسليح
 
 
 
 ١٨/١/٢٠١١  

 تصميم القص في العتبات
 
 

 

١٥ 

٢٥/١/٢٠١١ بدء العطلة الربيعية    
 

١٦ 

 عطلة نصف السنة
  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ
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حل مجموعة من االسئلة حول الموضوع  
٨/٢/٢٠١١ وتحديد واجب بيتي   ١ 
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   للعتبات تصميم عزم اللي والقص

  
  
  
  

  تصميم البالطات بطريقة المعامالت
  
  
  
  
  
  

تصميم وتحليل االعمدة القصيرة 
  بنوعيهاوالنحيفة 

  
  
  
  

تصميم االسس الخاصة بالجدران 
  واالعمدة 

  
  
  

 وطريقة تسمنمقدمة عن الفيرو
 .تصميمه

٢٤/٥/٢٠١١  ١٦ 
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