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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 
Dr. Mohammed Abdullateef 

Mahmoud 
 : التدريسياسم  عبد اللطيف محمودمحمد . د

Al_Neami1974@yahoo.com البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة  )Foundation Engineering( هندسة االسس

 :مقررالفصل   أسبوعياتطبيق ساعة ١+  ساعة نظري ٢

صميمها  الت ة و ت ضحلة و العميق ل االسس ال ي تحلي ا ف نفادة من ة و االس اليب تحري الترب ى اس عرف عل
  اضافة الى تدقيق استقرارية المنحدرات و تحسين التربة

  :ة المادأهداف

ة     صنيفها         –تحريات الترب واع االسس و ت ضحلة      – ان ة      - االسس ال  العوامل  –  حساب قيمة تحمل الترب
ة     المؤثرة في قيمة ت     وط االني واالنضمامي          –حمل الترب ة      – حساب الهب  حساب تحمل     – االسس العميق

ستاتيكية      ة            –الرآائز بالطرق ال الطرق الديناميكي ائز ب ائز      – حساب تحمل الرآ  حساب   – مجموعات الرآ
ا    ائز   – ئزهبوط مجموعات الرآ ل   – فحص الرآ ساندة    تحلي ا و    –الجدران ال صفائحية تحليله  الجدران ال

   تحسين التربة– استقرارية المنحدرات الترابية –ا تصميمه

  :ة للمادةساسيالتفاصيل األ

Foundation analysis and design   by  J. Bowles ةالكتب المنهجي:  

1. Foundation Engineering by Peck , Hansen, and Thornborn 
2. Foundation Design and Construction by Tomlinson 
3.  Geotechnical Engineering: Principles and Practices of Soil Mechanics 
and Foundation Engineering.   by Murthy 

  :ةالمصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

١٥ ١٥   ٣٠ 
  االول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي ال يوجد
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

   
طرق استخراج -تحريات التربة

عدد الحفر تقرير -النماذج
 االختيارية

٢٦/٩/٢٠١٠  
١ 

٣/١٠/٢٠١٠ تحديد عمق الحفر االختبارية     ٢ 

   
ية و الفحوصات المختبرية و الحقل

 آتابة التقرير
١٠/١٠/٢٠١٠  

٣ 

   
 - االسس الضحلة-انواع االسس

 نظريات حساب تحمل التربة
١٧/١٠/٢٠١٠  

٤ 

٢٤/١٠/٢٠١٠ العوامل المؤثرة في تحمل التربة     ٥ 

   
حساب تحمل التربة من الفحوصات 

 حساب الهبوط االني و -الحقلية
 االنضمامي

٧/١١/٢٠١٠  
٦ 

١ امتحان شهري    ١٤/١١/٢٠١٠  ٧ 

   
انواعها و  -االسس العميقة

 تصنيفها
٢١/١١/٢٠١٠  

٨ 

   
الطرق الستاتيكية لحساب تحمل 

  قوة تحمل نهاية الرآيزة-الرآائز
٢٨/١١/٢٠١٠  

٩ 

٥/١٢/٢٠١٠ قوة االحتكاك لسطح الرآيزة     ١٠ 

الطرق الديناميكية لتحمل الرآائز     ١٢/١٢/٢٠١٠  ١١ 

١٩/١٢/٢٠١٠ مجموعات الرآائز    ١٢ 

٢٦/١٢/٢٠١٠ هبوط مجموعات الرآائز    ١٣ 

٢/١/٢٠١١ فحص الرآائز    ١٤ 

٢امتحان شهري     ٩/١/٢٠١١  ١٥ 

    ١٦ 



  الجامعة التكنولوجية : أسم الجامعه
  قسم هندسة البناء واإلنشاءات: أسم الكليه
  فرع هندسة الصحية والبيئية: أسم القسم

عبد اللطيف محمد . د: أسم المحاضر
  محمود

  مدرس: اللقب العلمي
  دآتوراه: المؤهل العلمي
  الجامعة التكنولوجية: مكان العمل

 

  جمهورية العراق
  زارة التعليم العالي و البحث العلميو

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

  
 

  .MS-Word بواسطة تملئ االستمارة الكترونيًا*  
  .PDF بصيغة ملف  االنترنت شبكة تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على *

  

  

  )www.uotiq.org( روني على االنترنت  االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االلكت:مالحظة

 عطلة نصف السنة
  

  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ
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  ي الفصل الدراسي الثان– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 نظريات ضغط التربة -لجدران الساندة  
 الجانببي

٩/٢/٢٠١١  
١ 

 تحليل الجدران الساندة  
١٦/٢/٢٠١١  

٢ 

 تحليلها و - الناتئة الصفائحيةلجدران  
١تصميمها   

٢٣/٢/٢٠١١  
٣ 

 - المربوطةالجدران الصفائحية  
٢ تصميمها تحليلها و  

٢/٣/٢٠١١  
٤ 

٣امتحان شهري     
٩/٣/٢٠١١  

٥ 

 انواع -استقرارية المنحدرات  
 المنحدرات

١٦/٣/٢٠١١  
٦ 

 تحليل المنحدرات في الترب الرملية  
٢٣/٣/٢٠١١  

٧ 

 تحليل المنحدرات في الترب الطينية  
٣٠/٣/٢٠١١  

٨ 

١ تحسين التربة    
٦/٤/٢٠١١  

٩ 

٢تحسين التربة     
١٣/٤/٢٠١١  

١٠ 

٤امتحان شهري     
٢٠/٤/٢٠١١  

١١ 

 تصميم االسس الضحلة  
٢٧/٤/٢٠١١  

١٢ 

 تصميم قبعات الرآائز  
٤/٥/٢٠١١  

١٣ 

 تصميم الجدران الساندة  
١١/٥/٢٠١١  

١٤ 

   
١٨/٥/٢٠١١  

١٥ 

    ١٦ 
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