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ان انشاء المباني ھو الموضوع الھندسي الذي يبحث في طرق استعمال المواد البنائيه في بناء المنشآت بشكل 
يضمن لھا القوه و ا9قتصاد و ا6مان لمده طويله بدون خلل على أن تقاوم التغييرات الجويه و تحتوي على 
لھا من خAل استعمال المواد البنائيه المتوفره في المنطقه مع مراعاة النواحي المعماريه 

البناء  
أعمال الخرسانه، البناء بالطابوق 
ا6سس والركائز


ا6قواس و العتبات العليا و السفلى 
ا6رضيات والسقوف 
  المفاصل في ا6بنية 
ا6بواب والشبابيك

1. Construction Technology , Level Two 

2. The construction of building , Part 1,2&4, by BARRY

3. Building construction, by S.K. Sharma
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40%  60%  
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   ولفرع الھندسة ا9نشائية في قسم  ھندسة البناء وا9نشاءات

  التكنولوجيه:الجامعة 

  قسم ھندسة البناء و ا�نشاءات:الكلية 

  فرع الھندسة ا�نشائية:القســم 

  الثانية:المرحلة 

  قيس جواد فريح:اسم المحاضر الث%ثي 

  مساعدأستاذ :اللقب العلمي 

  دكتوراه:المؤھل العلمي 

قسم ھندسة  –الجامعة التكنولوجية :مكان العمل  
 البناء و ا�نشاءات
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ان انشاء المباني ھو الموضوع الھندسي الذي يبحث في طرق استعمال المواد البنائيه في بناء المنشآت بشكل 
يضمن لھا القوه و ا9قتصاد و ا6مان لمده طويله بدون خلل على أن تقاوم التغييرات الجويه و تحتوي على 

لھا من خAل استعمال المواد البنائيه المتوفره في المنطقه مع مراعاة النواحي المعماريه النواحي الفنيه المقرره 
  و الجماليه

ا6سس والركائز 
ا6عمال الترابيه 
مقدمة عامه عن إنشاء المباني

ا6رضيات والسقوف 
لبناء بالبلوكا 
بالحجارة، القوالب و السقا9ت

ا6بواب والشبابيك 
السAلم 
أعمال اSنھاء 
المواد المانعة للرطوبة
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Construction Technology , Level Two Part 1, by R.L.Fullerton 

The construction of building , Part 1,2&4, by BARRY 

Building construction, by S.K. Sharma 
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ولفرع الھندسة ا9نشائية في قسم  ھندسة البناء وا9نشاءات الثانيةالمادة مقررة لطلبة المرحلة 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جھاز ا9شراف والتقويم العلمي

  

  

  

  

  



  الم%حظات  يةلمالمادة الع

    أنواع ا6بنية حسب الھيكل ا9نشائي

    أسلوب التخطيط لXسس

    مقطع في الجدران الحاملة لXثقال
   مقاطع في ا6سس
   مقاطع في ا6سس
   مقاطع في ا6سس
   مقاطع في ا6سس

    مساقط أفقيه لتوزيع الركائز
مقاطع اضافيه في ا9سس تتضمن 

  توزيع حديد التسليح
  

مقاطع اضافيه في ا9سس تتضمن 
  توزيع حديد التسليح

  

    اشكال الطابوق و اجزاء الطابوق

    الربط في أعمال الطابوق
    الربط في أعمال الطابوق

  أشكال الحجاره
  

    الربط و الدرز في الحجاره

    أشكال القوالب

    أشكال البلوك

    ربط البلوك

    مساقط لXرضيات و السقوف
 مقاطع في ا6رضيات و السقوف

  توضح حديد التسليح
  

    ا6قواس و العتبات العليا و السفلى

    ا6قواس و العتبات العليا و السفلى

    مقاطع في ا6رضيات
    مقاطع في الجدران
    أعمال التسطيح
    مقاطع في السAلم

    تفاصيل ا6بواب

    تفاصيل الشبابيك

    تفاصيل المفاصل ا9نشائية
    تفاصيل مفاصل التمدد

:  

  التكنولوجيه:الجامعة 

  قسم ھندسة البناء و ا�نشاءات:الكلية 

  فرع الھندسة ا�نشائية:القســم 

  الثانية:المرحلة 

  قيس جواد فريح:المحاضر الث%ثي  اسم

  أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

  دكتوراه:المؤھل العلمي 

قسم ھندسة  –الجامعة التكنولوجية :مكان العمل  
 البناء و ا�نشاءات
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المادة الع  المادة النظرية  

أنواع ا6بنية حسب الھيكل ا9نشائي  مقدمة عامه عن إنشاء المباني

الحفريات الترابيه ، تصريف المياه ( ا6عمال الترابيه 
  )الجوفيه ، اSمAئيات الترابيه 

أسلوب التخطيط لXسس

مقطع في الجدران الحاملة لXثقال  الجداريا6سأس 

  ا6سس المنفرده

  ا6سس المتصلة و ا9سس المستمرة

  أنواع أخرى من ا6سس

  ا6ساس الحصيري

مساقط أفقيه لتوزيع الركائز  أسس الركائز

عمل و إنتاج الخرسانه ، إنھاء ( الخرسانه أعمال 
  )الخرسانه

مقاطع اضافيه في ا9سس تتضمن 
توزيع حديد التسليح

اSنضاج ، أعمال الخرسانه في الجو (أعمال الخرسانه 
  )الحار 

مقاطع اضافيه في ا9سس تتضمن 
توزيع حديد التسليح

البناء مراحل , أنواع الطابوق : البناء بالطابوق
  جدران الطابوق, بالطابوق

اشكال الطابوق و اجزاء الطابوق

الربط في أعمال الطابوق  الدرز, الربط في أعمال الطابوق

الربط في أعمال الطابوق  المواد الرابطه

, أنواع الحجارة المستعملة في البناء: البناء بالحجارة
أخرى للحجارة  في استعما9ت , أنواع جدران الحجارة

  البناء

الربط و الدرز في الحجاره  الربط و الدرز في الحجاره

  عطلة نصف السنة
  )أنواعھا و عوامل تصميمھا ( القوالب و السقا9ت 

أنواع ): الكتل الخفيفة والكتل المجوفة(البناء بالبلوك 
  )البناءالبلوك المستخدم في 

استعما9ت أخرى , أنواع جدران البلوك(البناء بالبلوك
  )الدرز, الربط, للبلوك في ا6بنية

مساقط لXرضيات و السقوف  المواد المستخدمة ا6رضيات والسقوف وأنواع  

, الطرق المستخدمة في ا6بنية لXرضيات و السقوف
  .الرطوبةمعالجة 

مقاطع في ا6رضيات و السقوف
توضح حديد التسليح

ا6قواس و العتبات العليا و السفلى  ا6قواس و العتبات العليا و السفلى

, أنواع المواد المانعة للرطوبة : المواد المانعة للرطوبة
  أسلوب استخدامھا في ا6بنية

ا6قواس و العتبات العليا و السفلى

مقاطع في ا6رضيات  انھاء ا6رضيات: أعمال اSنھاء

مقاطع في الجدران  انھاء الجدران الداخليه و الخارجيه: أعمال اSنھاء

  انھاء السقوف الداخليه و الخارجيه: أعمال اSنھاء

  .أسلوب اSنھاء, المكونات, ا6نواع: السAلم

المواد , أنواع ا6بواب بالنسبة إلى استعما9تھا: ا6بواب
  طرق التثبيت, المستخدمة في إنشائھا

, أنواع الشبابيك بالنسبة إلى استعما9تھا: الشبابيك
  طرق التثبيت, المواد المستخدمة في إنشائھا

تفاصيل المفاصل ا9نشائية  ا9نشائيةالمفاصل :المفاصل في ا6بنية

تفاصيل مفاصل التمدد  مفاصل التمدد: المفاصل في ا6بنية

:توقيع العميد           

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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Course W
Course Instructor QAIS JAWAD FRAYYEH
E_mail Jwd_ks@yahoo.com
Title Building Construction
Course Coordinator Two hours theory+ one hour practice/weekly
 
Course Objective 
 

The construction of buildings is the engineering subject 
looking at ways to use building materials in the construction of 
facilities so as to ensure its power and economy, and security to 
it long without a glitch on the air changes resist and contain the 
technical aspects allocated to them through the use
materials supplied in the region, taking into account 
architectural and aesthetic aspects

 
Course Description 
 

General introduction for the construction of buildings, 
earthworks, foundations and pile
works, 
blocks, floors, ceilings, arches and 
finishing

 
Textbook 

���� ���	

 
References 

1. Construction Technology , Level Two Part

2. The construction of building , Part 1,2&4, by BARRY

3. Building construction, by S.K. Sharma

ساكو .4
 

Course Assessment 
Term Tests

20%
 
 
General Notes 
 

No. of Course B.E.2207
Article planned for the students of the second stage 
structural engineering
Construction Department

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Course Weekly Outline 
QAIS JAWAD FRAYYEH 

Jwd_ks@yahoo.com 

Building Construction 

Two hours theory+ one hour practice/weekly

he construction of buildings is the engineering subject 
looking at ways to use building materials in the construction of 
facilities so as to ensure its power and economy, and security to 
it long without a glitch on the air changes resist and contain the 
technical aspects allocated to them through the use
materials supplied in the region, taking into account 
architectural and aesthetic aspects 

General introduction for the construction of buildings, 
earthworks, foundations and piles, concrete works, brick

s, stone masonry, form works and scaffolding, 
, floors, ceilings, arches and lintels

finishing works, stairs, doors and windows, joints in buildings

,�-�� ������� /���� ���	   

Construction Technology , Level Two Part 1, by R.L.Fullerton

The construction of building , Part 1,2&4, by BARRY

Building construction, by S.K. Sharma 

ساكوآرتين ليفون و زھير / انشاء المباني   

Term Tests Laboratory Quizzes Annual 

20% 10% 10% 

No. of Course B.E.2207 
Article planned for the students of the second stage 
structural engineering division in the 
Construction Department 

 
  

  

University:

College:

Department

Department:

division

Stage:Second

Lecturer name:

FRAYYEH

Academic

Qualification:

Place of work:

Technology

inistry of Higher Education 

 

Two hours theory+ one hour practice/weekly 

he construction of buildings is the engineering subject who is 
looking at ways to use building materials in the construction of 
facilities so as to ensure its power and economy, and security to 
it long without a glitch on the air changes resist and contain the 
technical aspects allocated to them through the use of building 
materials supplied in the region, taking into account 

General introduction for the construction of buildings, 
, concrete works, brick 
and scaffolding, hallow 

lintels, damp prevention, 
, stairs, doors and windows, joints in buildings 

1, by R.L.Fullerton 

The construction of building , Part 1,2&4, by BARRY 

Annual 
quest 

Final Exam 

40% 60% 

Article planned for the students of the second stage of 
in the Building and 

  

iversity:University of Technology 

College: Building and Construction 

Department 

Department: structural engineering 

division 

Second 

Lecturer name:QAIS JAWAD 

FRAYYEH 

Academic Status: Asst. Prof. 

Qualification:PhD 

Place of work: University of 

Technology 



  
  

Course  weekly Outline 
week Date Topics 

Covered 

1  General introduction for 

the construction of 

buildings 

2  Earthworks (excavation, 

groundwater discharge, 

refill) 

3  Wall foundation 

4  Isolated foundation 

5  Combined and 

continuous foundations

6  Another types of 

foundations 

7  Raft foundation 

8  Piles 

9  Concrete works (work 

and produce concrete, 

finish concrete) 

10  Concrete works (curing 

of concrete, concrete at 

hot weather) 

11  Brick works: types of 

bricks, stages of 

construction bricks, 

brick walls 

12  Bond of bricks, jointing

13  Binding material 

14  Building stones: types 

of stones used in the 

construction, types of 

stone walls, and other 

uses of stone in the 

construction 

15  Bond of stones, jointing

Half-year Break

16  Form works and 

scaffolds (types and 

design factors) 

17  Construction block 

(blocks light and hollow 

blocks): types of blocks 

used in construction)

18  Construction block 

(types of block walls, 

other uses for the 

buildings in the block, 

connectivity, suture)

19  Types of floors, ceilings 

and materials used 

20  The methods used in 

buildings for floors and 

roofs, moisture 

treatment.  

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education

& Scientific Research 

 
 

  

  

  

  

  

   
  

  

eekly Outline
Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

General introduction for 
Types of buildings 

according to the structure 
 

Earthworks (excavation, 

groundwater discharge, 
Planning for the 

foundations 
 

Section for load bearing 

wall  

 
Sections through 

foundation  

continuous foundations 

Sections through 

foundation  
Sections through 

foundation  
Sections through 

foundation  
Top view for piles 

distribution  
(work 

and produce concrete, 

Additional section for 

foundation with steel 

reinforcement  

 

curing 

at 

Additional section for 

foundation with steel 

reinforcement  

 

Brick works: types of 

construction bricks, 

Shape of bricks and their 

parts 

 

bricks, jointing Bond of bricks  
Bond of bricks  

Building stones: types 

of stones used in the 

construction, types of 

stone walls, and other 
Shape of stones 

 

s, jointing Bond of stones, jointing  

year Break 

scaffolds (types and Form works  

(blocks light and hollow 

blocks): types of blocks 

used in construction) 

Shape of block 
 

walls, 

buildings in the block, 

 

Bond of block 

 

Types of floors, ceilings 

 
Top view for floors, ceiling  

The methods used in 

buildings for floors and Sections in the floors and 

ceilings describes rebar 

 

University:

College:

Department

Department:

division

Stage:Second

Lecturer name:

FRAYYEH

Academic Status:

Qualification:

Place of work:

Technology

The Ministry of Higher Education 

iversity:University of Technology 

College: Building and Construction 

Department 

Department: structural engineering 

division 

Second 

Lecturer name:QAIS JAWAD 

FRAYYEH 

Academic Status:Asst. Prof. 

Qualification:PhD 

Place of work: University of 

Technology 



21  Brackets and Upper and 

Lower lintels 

Brackets and Upper and 

Lower lintels  

22  Damp prevention: types 

of sealants moisture, a 

method used in 

buildings 

Brackets and Upper and 

Lower lintels 

 

23  Finishing: Finish of 

floors 
Section at floor  

24  Finishing: Finish of 

walls Section at walls  

25  Finishing: Finish of 

ceiling 
Roof works  

26  Stairs: types, 

components, finishing 

method. 

Section at stairs  

27  Doors: types of doors 

for their use, the 

materials used in its 

creation, installation 

methods 

Details of doors 

 

28  Windows: types of 

windows for their use, 

the materials used in its 

creation, installation 

methods 

Details of windows 

 

29  Joints in buildings: 

construction joints 

Details of construction 

joints  

30  Joints in buildings: 

expansion joints 
Details of expansion joints  

 Instructor Signature:     Dean Signature: 


