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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

  : التدريسياسم  أسامة عبد أألمير 

  :البريد االلكتروني 

                   :سم المادة   تكنولوجيا مواد البناء

  :مقررالفصل 

لذري للمواد و الخواص الميكانيكيه للمواد و فحوصات المواد و صفات و تعريف الطالب على الترآيب ا
  استعماالت بعض المواد 

  :ةاهداف الماد

Structure of matter, Mechanical properties of materials, Types of materials, 
Tests, Metal, Bricks, Bonding materials, Timber, Plastics 

 االساسيه بلالتفاص
                         :ةلمادل

             :ةتب المنهجيكال -

Introduction to strength of material, Popov 

Engineering Material, Dr. Janardan Jha 
  :ةالمصادر الخارجي

االمتحان  الفصل األول الفصل الثاني
 النهائي

 السعي

لعمليا التقييم  العملي التقييم 

60% 40% ٥ %٥% 60% 40% ٥ %٥% 

االمتحان النهائي

  :ةمعلومات اضافي 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

وع
سب
اال

 

 Bricks: Dimensions, Atomic structure, types of bonding      28.09 1 

 Bricks: 
efflorescence 

Stress 
05.10 

2 

 Bricks: water 
absorption 

deformation 
12.10 

3 

 Bricks: compressive 
strength 

strain 
19.10 

4 

 Terrazzo tiles: 
Dimensions 

Hooke’s law 
26.10 

5 

 Terrazzo tiles: 
water absorption 

General expression for strain 
02.11 

6 

 Terrazzo tiles: 
water absorption 

Toughness, ductility 
09.11 

7 

 Terrazzo tiles: 
modulus of rupture 

Thermal properties 
16.11 

8 

 Steel: 
Tensile test 

Metallic materials, non metallic 
materials and ceramic materials. 

      23.11 
9 

 Steel: 
modulus of elasticity

Tensile Test 
30.11 

10 

 Gypsum: Fineness Tensile Test 07.12 11 

 Gypsum: standard 
consistency 

Compressive, flexural 
14.12 

12 

 Gypsum: setting 
time 

Torsion, impact, hardness 
21.12 

13 

 Gypsum: setting time Creep and fatigue 28.12 14 

 Gypsum: soundness Classification of Metal ٠٤.01 15 

 Examination for 1s
Course 

Examination for 1st Course 1١.01 16 

 
  

  :توقيع العميد:                                                                   توقيع االستاذ
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي   
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 Gypsum: mechanical 
resistance 

Composition, properties, uses o
metal  

15.02 
01 

 Gypsum: mechanical 
resistance 

Composition, properties, uses o
metal  

٢٢٫٠٢ 
02 

 Gypsum: static 
bending. 

Standard tests and specification
of metal 

01.03 
03 

 Gypsum: static bending Classification, manufacture, 
properties of brick, durability 

08.03 
04 

 Gypsum: static bending Classification, manufacture, 
properties of brick, durability 

15.03 
05 

 Timber: Static bending standard tests and specifications. 
of clay bricks 

22.03 
06 

 Timber: Static bending Classification, chemical 
composition, of common 
bonding materials 

29.03 
07 

 Timber: compression 
parallel to the fiber 

Manufacture, properties and uses
of common bonding materials 

05.04 
08 

 Timber: compression 
parallel to the fiber 

standard tests and specifications 
of bonding material 

12.04 
09 

 Timber: compression 
perpendicular to the 
fiber 

Classification of Timber 
19.04 

10 

 Timber: compression 
perpendicular to the 
fiber 

Properties of Timber 
26.04 

11 

 Timber: tensile test, Seasoning, types of defects of 
Timber 

03.05 
12 

 Timber: tensile test, standard tests of Timber 10.05 13 

 Timber: shear test Properties and classifications, 
methods of manufacturing of 
Plastic 

17.05 
14 

 Timber: shear test Moldings, plastic binders, fields 
of application of plastics. 

24.05 15 
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  :توقيع العميد:                                                              اذتوقيع االست
  


