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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

  : التدريسياسم  غيداء ياسين رشيد

Ghydaa63@yahoo.com البريد االلكتروني:  

                     :سم المادةا   ترآيب المباني

)عملي ( ساعة ١)+ نظري ( ساعة٢   :مقررالفصل 

ة التي يحتاجها الطالب في اعمال البناء ومناقشتها مع الطرق تعليم الطلبة على اهم المعلومات االساسي
   الحديثة في الخارج وفي جميع الجوانب العلمية والتطبيقية 

  :ةاهداف الماد

اد مانعة يتناول هذا الكتاب دراسة الحفريات واعمال االسس واالرضيات والمفاصل والجدران ومو
 للرطوبة وسائل االنتقال بين المستويات واالبواب والشبابيك

      :ة االساسيه للمادالصبل

انيس جواد.آتاب انشاء المباني تاليف د                :ةتب المنهجيكال 

  :ةالمصادر الخارجي        يوسف الدواف \زهير ساآو وآتاب ترآيب المباني \آتاب انشاء المباني 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
60% - 5% 

15% 
5% 
15% 

  االول
  الثاني

                :تقديرات الفصل

  :ةعلومات اضافيم محاضرات عن الطرق الحديثة في صناعة بعض مواد البناء آالطابوق طرق البناء الحديثة في دول العالم
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اريخثثثثثثالت الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات  

وع
سب
اال

 

 introduction introduction 13/10/2010 1 

 connection Concrete works 20/10/2010 2 

 fitting Concrete works 27/10/2010 3 

 Foundation Brickwork and work 3/11/2010 4 

 English bond Brickwork and work 10/11/2010 5 

 Flemish bond Brickwork and work 17/11/2010 6 

 screen Masonry works 24/11/2010 7 

 Sedimentation  Masonry works 1/12/2010 8 

 filtration Footing and Foundation 8/12/2010 9 

 purification Footing and Foundation 15/12/2010 10 

 Sewer pipe Floors and Roofs 22/12/2010 11 

 Floor storage Floors and Roofs 29/12/2010 12 

 pump piles 5/1/2011 13 

 ------ piles 12/1/2011 14 

    15 

    16 
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي   

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 introduction Finishing of walls and Ceilings 23/1/2011 01 

 planner of sewage 
treatment 

Finishing of walls and Ceilings 
2/3/2011 

02 

 Aerobic plane Doors and windows 9/1/2011 03 

 Anaerobic plane Doors and windows 16/3/2011 04 

 Water mill Damp proofing 23/3/2010 05 

 examination Damp proofing 30/3/2011 06 

 Planner of house 
(ground) 

Means of moving between levels 
6/4/2011 

07 

 Planner of house (1st star Means of moving between levels 13/4/2011 08 

 Planner of house (floor) Joints in buildings 20/4/2011 09 

 Planner of house 
(plumping) 

Arches, lintels and sills 
27/4/2011 

10 

 Planner of house (facing) Arches, lintels and sills 4/5/2011 11 

  
 
 

  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ
  


