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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

Mahmoud Rasheed Al-Qaissy التدريسياسم  محمود رشيد محمود : 

Mahmoudal_qaissy @yahoo.com البريد االلكتروني:  

   Foundation Engineering    اسم المادة  هندسة األسس: 

 :مقررالفصل   أسبوعيًا مناقشة ساعة١+  ساعة نظري ٢

  :ة المادأهداف  بأنواع أسس المنشات وتصميمها فيالتعر

ة                           ة تحمل الترب م حساب قابلي ة ومن ث واع الفحوصات الحقلي ا وان مقدمة عن تحريات التربة والغرض منه
ة             واع الترب وع من ان وط المحتمل لكل ن واع    حسب نوع األسس المستخدمة وحساب الهب ة ان والتعرف عل

ا ومن         ة            الترب ذات المشاآل وطرق معالجته ى األسس العميق م التعرف عل ائز   (  ث ا وطرق    ) الرآ أنواعه
ة والجدران        ائز اللوحي ة والرآ ة للترب ضغوط الجانبي ى ال ك التعرف عل د ذل ا وفحوصاتها بع حساب تحمله

  .الساندة

  :ة للمادةساسيالتفاصيل األ

 Foundation analysis and design By Bowles ةالكتب المنهجي:  

- Principles of foundation Eng. By Das 
- Element of Foundation Design By G.N.Smith & E.L. Pole  
- Foundation Design and Construction By M J Tolinson  

  :ةالمصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

١٥ ١٥ - ٧٠ 
 

 

  :تقديرات الفصل

ثابتة باستخدام صور ) Data Show( العملية تشرح باستخدام جهاز العرض االلكتروني بالنسبة للمادة
  .أسس األبنية باألضافة الى أنه هناك زيارات علمية للمواقع في الفصلين ومتحرآة حول مشاريع 

  :ةمعلومات اضافي
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةاده النظريالم ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 Purpose of Site Investigation ٦/١٠/٢٠١٠  ١ 

 Spacing Number and Depth of Bore Holes ١٣/١٠/٢٠١٠  ٢ 

 Type and Method of Borings ٢٠/١٠/٢٠١٠  ٣ 

 Insitue Tests ٢٧/١٠/٢٠١٠  ٤ 

 Geophysical Exploration ٣/١١/٢٠١٠  ٥ 

 Bearing Capacity of Foundation ١٠/١١/٢٠١٠  ٦ 

١٧/١١/٢٠١٠ عطلة عيد األضحى المبارك   ٧ 

 Eccentrically Loaded Foundation ٢٤/١١/٢٠١٠  ٨ 

 Bearing Capacity on Layered  Soils ١/١٢/٢٠١٠  ٩ 

  Determinations of B.C. from Filed Tests ٨/١٢/٢٠١٠  ١٠ 

 Settlement of Shallow Foundations ١٥/١٢/٢٠١٠  ١١ 

 Prediction of Settlement for Cohesionless Soils ٢٢/١٢/٢٠١٠  ١٢ 

 Elastic Settlement for Eccentrically loaded Foundations ٢٩/١٢/٢٠١٠  ١٣ 

 Design of footing Dimensions ١٤  ٥/١/٢٠١١ 

 
Structural Design of Foundation / Strip and Combined 

Foundations 
١٢/١/٢٠١١  

١٥ 

 Structural Design of Foundation / Raft Foundation ١٩/١/٢٠١١  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

 

 
Foundation on Difficult Soils / Collapsing Soils ٩/٢/٢٠١١  

١ 

 
Foundation on Difficult Soils / Expansive Soils ١٦/٢/٢٠١١  

٢ 

 
Pile Foundations / Type and Classification ٢٣/٢/٢٠١١  

٣ 

 
Bearing Capacity of Pile Foundations for Cohesive Soils ٢/٣/٢٠١١  

٤ 

 Bearing Capacity of Pile Foundations for Cohesionless 
Soils 

٩/٣/٢٠١١  
٥ 

 
Determination of Pile Capacity From Insitue Tests ١٦/٣/٢٠١١  

٦ 

 
Pile Groups for Cohesive and Cohesionless Soils ٢٣/٣/٢٠١١  

٧ 

 
Pile Groups Subjected to moments ٣٠/٣/٢٠١١  

٨ 

 
Settlement of Pile Group ٦/٤/٢٠١١  

٩ 

 
Pile Dynamic Formula  ١٣/٤/٢٠١١  

١٠ 

 
Pile Dynamic Formula ٢٠/٤/٢٠١١  

١١ 

 
Pile Load Tests ٢٧/٤/٢٠١١  

١٢ 

 
Types of Lateral Earth Pressure ٤/٥/٢٠١١  

١٣ 

 
Earth Pressure Theories ١١/٥/٢٠١١  

١٤ 

 
Sheet Piled Wall ١٨/٥/٢٠١١  

١٥ 

 
Anchored Sheet Pile Wall ٢٥/٥/٢٠١١  

١٦ 
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