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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

  : التدريسياسم  عمار عباس علي

ammarbagh@yahoo.com البريد االلكتروني:  

                     :سم المادةا   تصاميم أنشائية

  :مقررالفصل سنوي

و الكونكريتية و باستخدام  لكل من المنشئات الفوالذيةاالنشائي و التصميم بالتحليل تعريف الطالب 
  المواصفات العالمية

  :ةاهداف الماد

تحليل و تصميم اعضاء الشد و االنضغاط و العتبات الفوالذية و آذلك تصميم و تحليل العتبات و البالطات 
 و الليالكونكريتية و  العتبات المعرضة للقص و االنثناء 

      :ة االساسيه للمادالصبل

AISC: MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION, Allowable Stress Design, 
Ninth Edition 

ACI: Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318-83, 
American Concrete Institute. 

               :ةتب المنهجيكال

L. Spiegel and G.F. Limbrunner: Applied Structural Steel Design,  

Fourth Edition. 

A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan: Design of Concrete Structures, 

13th Edition. 

  :ةالمصادر الخارجي

%)٥(، التقييم %) ١٠(االمتحان : الفصل االول  
%)٥(، التقييم %) ١٠( االمتحان :الفصل الثاني                 :تقديرات الفصل 

  :ةمعلومات اضافي 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

وع
سب
اال

 

2010-10-26 تصميم أعضاء الشد   1 

  = 3-10-2010 2 

  =  10-10-2010 3 

2010-10-17  تصميم أعضاء االنضغاط   4 

  = 24-10-2010 5 

  = 31-10-2010 6 

  =  7-11-2010 7 

  = 14-11-2010 8 

2010-11-21  تصميم العتبات بانواعها   9 

  = 28-11-2010 10 

  =  5-12-2010 11 

  = 12-12-2010 12 

  = 19-12-2010 13 

العمود-تصميم العتبة    26-12-2010 14 

  = 2-1-2011 15 

  = 9-1-2011 16 
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  عمار عباس علي. د    
  
  
      الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

طريقة المقاومة في تصميم العتبات و   
 البالطات

6-2-2011 01 

  = 13-2-2011 02 

  = 20-2-2011 03 

  = 27-2-2011 04 

2011-3-6 الترابط و طول وصل التعاقب   05 

  = 13-3-2011 06 

  = 20-3-2011 07 

2011-3-27 التصميم للقص   08 

  = 3-4-2011 09 

2011-4-10 التصميم للقص و اللي   10 

  = 17-4-2011 11 

  = 24-4-2011 12 

المعامالت للبالطات ذات االتجاهينقة طري    1-5-2011 13 

  = 8-5-2011 14 

  = 15-5-2011 15 
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