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 استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة

 نبيل عبدالمجيد جدوع أ.د. االسم
   nabalbayati@yahoo.com  ,  albayati.nabil@gmail.com البريد االلكتروني

 بيقات حاسبتط اسم المادة
 ) ساعة عملي (مختبر) اسبوعیا۲ساعة نظري + ( )۱( مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

كیفیة رسم المخططات االنشائیھ التفصیلیھ باستخدام الحاسب الطالب على تدریب وتعلیم مع تعریف  .۱
 ). AutoCadعن طریق سطر االوامر وباستخدام ایقونات الرسم المتوفرة في برنامج الرسم (ِ

 Staadاستخدام اغلب أوامر برنامج التحلیل والتصمیم االنشائي بالحاسب ( كیفیة الطالب على لیمتع .۲
Pro(. االوامر وطریقة الواجھ الرسومیھ باالبعاد باستخدام صفحة ) 3الثالثیةD( 

تدریب الطالب على التحلیل والتصمیم االنشائي للمنشاءات الخرسانیھ والمنشاءات المعدنیة باستخدام   .٣
)Staad Pro( 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 الخاصة برسم المخططات والمقاطع االنشائیة AutoCad 2009برنامج الرسم الھندسي تعلم اوامر  .۱
  AutoCadالتدریب العملي على امثلة مخططات انشائیة واقعیة مختلفة باستخدام  .۲
 ، تعلم طرق تسلیط االحمال Staad-Pro V8i 2007باستخدام برنامج ) 3Dباالبعاد الثالثیة (النمذجة  .۳
 واستخراج النتائج بطریقة الجداول وطریقة الرسومات Staad-Pro V8iطرق التحلیل ببرنامج  .٤
 للمنشأت الخرسانیة والمنشأت المعدنیة Staad-Pro V8iطریقة التصمیم ببرنامج  .٥
 المنشأت اتالساس Staad-Foundation V8iطریقة التحلیل والتصمیم ببرنامج  .٦

 المنهجية الكتب
 
 

 ال یوجد

 المصادر الخارجية
 
 

1. AutoCAD smart book 
2. Autodesk AutoCAD 2007 - User's Guide 
3. Introduction to AutoCAD 2008 2D and 3D Design 
4. STAAD-Pro 2007 GETTING STARTED AND TUTORIALS 
5. STAAD HELP MANUAL 
6. STAAD foundation User's Manual 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الدراسي الفصل تقديرات الفصل
30 %  10%  0 % -  60 % 

 معلومات اضافية
 
 

باستخدام  وانشائیة لبیت سكني معماریة  مخططاتمن خالل تصمیم یرغب تطبیق مشروع اختیاري لكل طالب  .۱
 AutoCadبرنامج 

 بنایة خرسانیة او معدنیة من ثالث طوابق تصمیملیل وتحمن خالل یرغب تطبیق مشروع اختیاري لكل طالب   .۲
 StaadPro Example Verification    ،Staad Pro stepsمصادر اضافیة :  .۳

 

 التكنولوجیةاسم الجامعة:
 ھندسة البناء واالنشاءاتاسم الكلیة:
 ھندسة انشائیةاسم القسم:

 الرابعالمرحلة:
 نبیل عبدالمجید جدوعاسم المحاضر الثالثي:

 استاذ اللقب العلمي:
 دكتوراه المؤھل العلمي:

 الجامعھ التكنولوجیة مكان العمل:

 جمھوریة العراق          
  

وزارة التعلیم العالـي والبحـث العلمـي
    

 جھاز االشراف والتقویم العلمي   
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 استمارة الخطة التدریسیة للمادة

االسبوع
 

 المالحظات المادة العملیة المادة النظریة التاریخ

۱ ۲۳/۹/۲۰۱٤ 
،نظام  AutoCAD 2010برنامج  تشغیل

المحاور ، ایقونات وادوات الرسم، 
التقریب، فتح ملف، استعاء ملف، خزن 

 ملف  

تطبیق عملي على التعامل مع واجھ 
، أنظمة الرسم والقوالب  وتكبیر أوتوكاد

فتح عمل ملف جدید، الرسم، وتحریك 
 وخزن ملف

 

أوامر الرسم: الخط،المستطیل الدائرة،  ۳۰/۹ ۲
 والتراجع مسح، االعادة ال

أوامر الرسم: الخط،المستطیل تطبیق 
 الدائرة، المسح، االعادة والتراجع

 

۳ ۷/۱۰ 
متعدد الخطوط، القوس، اوامرالرسم :

البیضوي، مضلع ، ادوات التعدیل:النسخ، 
 التناظر

تطبیق على متعدد الخطوط، القوس، 
البیضوي، مضلع ، ادوات 

 التعدیل:النسخ، التناظر

 

لمثال اساس وتطبیق سطراالوامر شرح  ۱۰/۱٤ ٤
 خرساني مسلح

شرح وتطبیق بالرسم لمثال اساس 
 خرساني مسلح

 

٥ ۲۱/۱۰ 
األنحراف عن المحاور، اوامرالرسم :

مصفوفات، نقل، تدویر، مقیاس، تشذیب، 
 توصیل ، قطع، ربط

األنحراف عن المحاور،   تطبیق على
مصفوفات، نقل، تدویر، مقیاس، 

 صیل ، قطع، ربطتشذیب، تو

مقترح مشروع (اختیاري) 
لمخططات بیت طابقین متكامل 

  AutoCADباستخدام 

تمدید، كسر  تطبیق علىاوامرالرسم : ۲۸/۱۰ ٦
 ركن، تدویر ركن، أبعاد، نص، رموز

تمدید، كسر ركن، تدویر  تطبیق على
 ركن، أبعاد، نص، رموز

 

تطبیق على تھشیر، تدریج ، اوامرالرسم : ۱۱/٤ ۷
 ادخال قالب ، تفجیر، طبقات

تطبیق على تھشیر، تدریج ، ادخال قالب 
 ، تفجیر، طبقات

 

مقطع  لمثالوتطبیق سطراالوامر شرح  ۱۱/۱۱ ۸
 خرساني مسلحقناة صندوقي 

مقطع قناة شرح وتطبیق بالرسم لمثال 
 خرساني مسلحصندوقي 

 

  شھريعملي امتحان  شھرينظري امتحان  ۱۸/۱۱ ۹
۱۰ ۲٥/۱۱ 

اساسیات برنامج التحلیل والتصمیم 
 STAAD Proاالنشائي 

 STAADالتعرف على واجھة برنامج 
Pro  واوامر القوائم المنسدلة والجانبیھ 

التقدیم النھائي للمشروع (مخططات 
 متكامل)طابقین بیت 

 طریقة االوامر والتعرف على واجھ الرسم ۲/۱۲ ۱۱
 حداتوالعنوان وصیغة الو

تطبیق طریقة االوامر والتعرف على 
 والعنوان وصیغة الوحدات واجھ الرسم

 

صیغة احداثیات وترقیم النقاط، صیغة  ۹/۱۲ ۱۲
 ترقیم االعضاء

تطبیق رسم ھیكل خرساني وھیكل 
 الحداثیات النقاط واالعضاء معدني

 

االلغاء، صیغة خواص (ابعاد)  صیغة ۱۲/۱٦ ۱۳
 مقطع االعضاء

لغاء االعضاء وادخال تطبیق امر ا
 المقاطع المعدنیة والخرساني

 

  الخرسانیة والمعدنیة تطبیق الثوابت صیغة تحریر المسند ، صیغة الثوابت ۲۳/۱۲ ۱٤
  أمثلة بطریقة الرسمتطبیق  أمثلة بطریقة االوامرتطبیق  ۳۰/۱۲ ۱٥
 نات الفصل االولامتحا ۱۰/۱/۲۰۱٥ ۱٦

 )۱۲/۲/۲۰۱٥الى  ۱/۲/۲۰۱٥( عطلــــــــة نصــف الســـــنة
  على منشأت المسنم تطبیق  اعضاء المسنم  صیغة ۱۷/۲ ۱۷
مقترح مشروع (اختیاري) تحلیل  تطبیق انواع المساند والرسم اوامر المساند وصیغة الرسم  صیغة ۲/۲٤ ۱۸

 وتصمیم بنایة ثالث طوابق 

الحمل الذاتي وحمل نقاط  اوامر  صیغة ۳/۳ ۱۹
 االتصال 

الحمل الذاتي وحمل نقاط تطبیق 
 االتصال بالرسم

 

  تطبیق احمال االعضاء احمال االعضاء اوامر  صیغة ۱۰/۳ ۲۰
  تطبیق احمال االعضاء احمال االعضاء اوامر  صیغة ۱۷/۳ ۲۱

 التكنولوجیة ة:اسم الجامع
 ھندسة البناء واالنشاءات اسم الكلیة:
 ھندسة انشائیة اسم القسم:

 الرابعالمرحلة:
 نبیل عبدالمجید جدوع اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ اللقب العلمي:
 دكتوراه المؤھل العلمي:

 الجامعة التكنولوجیة مكان العمل:

 جمھوریة العراق          
  

والبحـث العلمـي وزارة التعلیم العالـي
    

 جھاز االشراف والتقویم العلمي   



  تطبیق حمل الحرارة  صیغة امر حمل الناتج من الحرارة ۳/۲٤ ۲۲
  الزاحةناتج من اتطبیق حمل  ازاحة المسند صیغة امر حمل الناتج من ۳۱/۳ ۲۳
تطبیق تجمیع االحمال وطرق  تجمیع االحمال صیغة امر ٤/۷ ۲٤

  التحلیل

 صیغة امرسرد الحمل،  صیغة امر ۱٤/٤ ۲٥
 المقاطع

و  LOAD LISTتطبیق امري 
 المقاطع

 

طبع معلومات االدخال واخراج  صیغة امر ٤/۲۱ ۲٦
 النتائج

تطبیق طباعة معلومات 
 راجاالدخال واالخ

 

  شھري تحلیل عمليامتحان  شھرينظري تحلیل امتحان  ٤/۲۸ ۲۷
  تطبیق تصمیم الھیاكل المعدنیة معدنيتصمیم الال صیغة اوامر ٥/٥ ۲۸
  تطبیق تصمیم الھیاكل الخرسانیة يخرسانالتصمیم ال صیغة اوامر ٥/۲۱ ۲۹
  تطبیق تصمیم االسس سسصمیم االت صیغة اوامر ٥/۱۹ ۳۰
تحلیل مشروع ل تقدیم النھائي تطبیق تصمیم االسس سسصمیم االت غة اوامرصی ۲٦/٥ ۳۱

 وتصمیم بنایة ثالث طوابق
  شھري تصمیم عمليامتحان  شھرينظري تصمیم امتحان  ٦/۳ ۳۲

  :ٍتوقیع العمید          :توقیع االستاذ
Nabeel 


