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General Information                 معلومات عامة
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المدونات في تخصصات الهندسة المدنية
الدليل العراقي لمواد البناء•مدونة العزل المائي•
مدونة الصرف الصحي في المباني•مدونة التأسيسات المائية في المباني•
مدونة التصميم الهندسي للطرق•مدونة السقاالت•
مدونة الخرسانة المسلحة والعادية •مدونة األحمال والقوى•
مدونة الخرسانة سابقة الجهد•مدونة األسس والجدران الساندة•
مدونة بناء الجدران•مدونة المالجئ•
المواصفات الفنية للطرق والجسور•مدونة االنشاءات الفوالذية•
مدونة استطالع الموقع•المواصفات الفنية لألعمال الصحية•
مدونة الصرف الصحي وشبكات المجاري •مدونة الزالزل•

ومحطات الرفع والضخ والتصفية في المدن
مدونة حماية األبنية من الحريق•مواصفات الفنية لألعمال المدنيةال•
 مدونة العزل الحراري•



موزعة المكتملة الطباعة وال في تخصص الهندسة المدنية المدونات
على جميع الوزارات والجامعات والمعاهد والقطاعين العام والخاص
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  المنجزةالمدونات في تخصصات الهندسة المدنية 
الدليل العراقي لمواد البناء  •مدونة العزل المائي  •
مدونة الصرف الصحي في المباني  •مدونة التأسيسات المائية في المباني  •
مدونة التصميم الهندسي للطرق  •مدونة السقاالت  •
 مدونة الخرسانة المسلحة والعادية  •مدونة األحمال والقوى  •
الجهد سابقةمدونة الخرسانة   •مدونة األسس والجدران الساندة  •
الجدران بناءمدونة   •مدونة المالجئ  •
المواصفات الفنية للطرق والجسور  •مدونة االنشاءات الفوالذية  •
مدونة استطالع الموقع  •المواصفات الفنية لألعمال الصحية  •
مدونة الصرف الصحي وشبكات المجاري  •مدونة الزالزل  •

ومحطات الرفع والضخ والتصفية في المدن 
مدونة حماية األبنية من الحريق  •مواصفات الفنية لألعمال المدنيةال  •
  مدونة العزل الحراري• 

 



موزعة المكتملة الطباعة وال في تخصص الهندسة المعمارية المدونات
على جميع الوزارات والجامعات والمعاهد والقطاعين العام والخاص
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مدونة متطلبات البناء الخاص بذوي االحتياجات الخاصة
مدونة متطلبات الحيز الفضائي في المباني
مدونة التهوية الطبيعية واالصول الصحية

مدونة اإلنارة الطبيعية
مدونة الصوتيات

مدونة العمارة الخضراء

مكتملةال في تخصص الهندسة المدنية غير المدونات
مدونة جمال المدينة

مدونة العمارة الخضراء



    العزل المائيمدونة 
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المقدمة: الباب االول•
مواد العزل المائي: الباب الثاني•
اساسيات ومبادىء العزل المائي: الباب الثالث•
متطلبات العزل المائي للمنشأت: الباب الرابع•
العزل المائي للمنشأت ضد المياه الجوفية: الباب الخامس•
العزل المائي للمنشأت الخاصة: الباب السادس•
العزل المائي للمفاصل: الباب السابع•
أعمال المواد المانعة لنفاذ الماء: الباب الثامن•
الملحق أ•



مدونة العزل الحراري
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المقدمة: الباب االول•
البيانات المناخية العراقية والمتطلبات المعمارية في تصميم العزل الحراري : الباب الثاني•

للمباني
مواد العزل الحراري أنواعها وخصائصها: الباب الثالث•
أسس ومبادئ وأساليب تصميم العزل الحراري: الباب الرابع•
تأثير الرطوبة الداخلية وفوائد معيقات بخار الماء وحواجز الهواء في األبنية: الباب الخامس•
العزل الحراري للسقوف النهائية المستوية: الباب السادس•
العزل الحراري للجدران واألبواب والنوافذ: الباب السابع•
العزل الحراري لألرضيات: الباب الثامن•
العزل الحراري للمنظومات الميكانيكية والصحية: الباب التاسع•
جدول الوحدات: الملحق أ•
جداول معامل الموصلية الحرارية للمواد األنشائية: الملحق ب•
أمثلة للتصميم الحراري لعناصر انشائية مختلفة: الملحق ج•
أمثلة العزل الحراري للمنظومات الميكانيكية والصحية: الملحق د•



مدونة االحمال والقوى
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المقدمة: الباب االول
والقوىاألحمال : الباب الثاني

مدونة األسس والجدران الساندة
المجال والتعاريف: الباب االول
اعتبارات تصحيحية عامة: الباب الثاني
األسس السطحية: الباب الثالث
األسس العميقة: الباب الرابع

الجدران الساندة: الباب الخامس
الحفريات والردم والتدعيم وتقوية األسس: الباب السادس



مدونة االنشاءات الفوالذية
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القواعد العامة: الباب االول•
متطلبات التصميم: الباب الثاني•
الهياكل والمنشأت األخرى: الباب الثالث•
أعضاء الشد: الباب الرابع•
األعمدة واألعضاء اإلنضغاطية األخرى: الباب الخامس•
العتبات واألعضاء اإلنحنائية األخرى: الباب السادس•
الروافد اللوحية: الباب السابع•
اإلجهادات المشتركة: الباب الثامن•
المنشأت المركبة: الباب التاسع•
الروابط والمفاصل والمثبتات: الباب العاشر•
إعتبارات تصميمية أخرى: الباب الحادي عشر•
إعتبارات تصميمية و خدمية: الباب الثاني عشر•
التصنيع والتركيب والسيطرة النوعية: الباب الثالث عشر•
المالحق •



مدونة المالجئ
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المتطلبات العامة للمالجئ في العراق: الباب االول•
تأثيرات األسلحة وطرائق الحماية منها: الباب الثاني•
أنواع المالجئ: الباب الثالث•
مواقع المالجئ: الباب الرابع•
اعتبارات التصميم المعماري للمالجئ في العراق: الباب الخامس•
النظرية واألسس/ التصميم اإلنشائي: الباب السادس•
تهوية المالجئ: الباب السابع•
الخدمات الميكانيكية والكهربائية في المالجئ: الباب الثامن•
إدارة الطوارئ: الباب التاسع•
المالحق•
قانون الدفاع المدني في العراق وبيان إنشاء المالجئ  : الملحق أ•



مدونة السقاالت
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المقدمة: الباب االول•
متطلبات تدريب وخبرة العاملين: الباب الثاني•
أنواع السقاالت: الباب الثالث•
تركيب وتفكيك السقاالت: الباب الرابع•
مخاطر العمل فوق السقاالت: الباب الخامس•
الطرائق العامة لتصميم السقاالت: الباب السادس•
المالحق •



مدونة الزالزل 
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المقدمة: الباب االول•
المعايير التصميمية للزالزل: الباب الثاني•
متطلبات التصميم الزلزالي لألبنية والمنشأت: الباب الثالث•
متطلبات المواد االنشائية التخصصية لألبنية المقاومة للزالزل: الباب الرابع•
المتطلبات التصميمية الزلزالية للتركيب غير االنشائية لمقاومة : الباب الخامس•

الزالزل
متطلبات التصميم الزلزالي للمنشأت غير المباني: الباب السادس•
طرق تصنيف ألغراض التصميم الزلزالي والمتطلبات التصميمية : الباب السابع•

المتعلقة بالتربة
ضمان الجودة واالحتياطات االضافية: الباب الثامن•
المتطلبات الزلزالية لألبنية القائمة: الباب التاسع•
المالحق•



مدونة الخرسانة العادية والمسلحة
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المتطلبات العامة: الباب األول•
المواد ومتطلبات الديمومة: الباب الثاني•
نوعية خلط ووضع الخرسانة: الباب الثالث•
المفاصل اإلنشائية وتفاصيل حديد التسليح, األجزاء المطمورة, القولب: الباب الرابع•
المتطلبات العامة للتحليل والتصميم: الباب الخامس•
متطلبات المقاومة واإلستخدام: الباب السادس•
اإلنحناء واألحمال المحورية: الباب السابع•
القص واللي: الباب الثامن•
أطوال التثبيت وتوصيل قضبان التسليح: الباب التاسع•
أنظمة البالطات باتجاهين : الباب العاشر•
الجدران: الباب الحادي عشر•
األسس: الباب الثاني عشر•
العناصرالخرسانية المركبة تحت تأثيراإلنحناء: الباب الثالث عشر•
القشريات وعناصر الصفائح المطوية: الباب الرابع عشر•
الخرسانة العادية االنشائية: الباب الخامس عشر•
المالحق•



لبناء الجدرانالعراقية المدونة 
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المتطلبات العامة ومصطلحات المدونة: الباب األول•
تصميم الجدران بطريقة االجهادات المسموحة: الباب الثاني•
لجدران البناء) الوضعية( التصميم  بالطريقة التجريبية : الباب الثالث •
الجدران غير الحاملة المستعملة كقواطع داخلية: الباب الرابع •
الجدران الخارجية غير الحاملة: الباب الخامس •
الجدران المشيدة من وحدات البناء الزجاجية: الباب السادس •



مدونة التأسيسات المائية في المباني
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عموميات: الباب األول •
إشتراطات عامة: الباب الثاني •
التراكيب الصحية والحنفيات ومالحقها: الباب الثالث •
منظومات تجهيز وتوزيع الماء: الباب الرابع •
المالحق•
)عربي –إنكليزي ( المصطلحات العلمية : الملحق أ •



مدونة حماية األبنية من الحريق

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 

عام: الباب االول•
الخطورة واإلستعمال: الباب الثاني •
المتطلبات العامة للوقاية من الحريق: الباب الثالث •
)وسائل الهروب(وسائل الخروج  : الباب الرابع •
)أماكن التجمع(األبنية العامة : الباب الخامس •
األبنية التعليمية: الباب السادس •
أبنية الرعاية الصحية ومراكز اإلصالح والتأهيل: الباب السابع •
األبنية السكنية: الباب الثامن •
األبنية التجارية: الباب التاسع •
األبنية اإلدارية والمكتبية: الباب العاشر •
األبنية الصناعية: الباب الحادي عشر •
األبنية المخزنية: الباب الثاني عشر•
الخصائص التشغيلية: الباب الثالث عشر•
خصائص مواد البناء وعناصر البناء الرئيسية بالنسبة لمقاومة الحريق: الباب الرابع عشر•
متطلبات إضافية لألبنية العالية: الباب الخامس عشر •
منظومة الكشف واإلنذار ومكافحة الحريق: الباب السادس عشر •
متطلبات منظومات التدفئة والتهوية والتكييف للحد من أخطار الحريق: الباب السابع عشر•
منظومات السيطرة على الدخان: الباب الثامن عشر•
متطلبات منظومة المحارق ومساقط النفايات والغسيل للحد من أخطار الحريق: الباب التاسع عشر •
التأسيسات الكهربائية والميكانيكية لألبنية: الباب العشرون•
المالحق•



مدونة حماية األبنية من الحريق
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عام: الباب االول•
الخطورة واإلستعمال: الباب الثاني •
المتطلبات العامة للوقاية من الحريق: الباب الثالث •
)وسائل الهروب(وسائل الخروج  : الباب الرابع •
)أماكن التجمع(األبنية العامة : الباب الخامس •
األبنية التعليمية: الباب السادس •
أبنية الرعاية الصحية ومراكز اإلصالح والتأهيل: الباب السابع •
األبنية السكنية: الباب الثامن •
األبنية التجارية: الباب التاسع •
األبنية اإلدارية والمكتبية: الباب العاشر •
األبنية الصناعية: الباب الحادي عشر •
األبنية المخزنية: الباب الثاني عشر•
الخصائص التشغيلية: الباب الثالث عشر•
خصائص مواد البناء وعناصر البناء الرئيسية بالنسبة لمقاومة الحريق: الباب الرابع عشر•
متطلبات إضافية لألبنية العالية: الباب الخامس عشر •
منظومة الكشف واإلنذار ومكافحة الحريق: الباب السادس عشر •
متطلبات منظومات التدفئة والتهوية والتكييف للحد من أخطار الحريق: الباب السابع عشر•
منظومات السيطرة على الدخان: الباب الثامن عشر•
متطلبات منظومة المحارق ومساقط النفايات والغسيل للحد من أخطار الحريق: الباب التاسع عشر •
التأسيسات الكهربائية والميكانيكية لألبنية: الباب العشرون•
المالحق•



)الدراسات العليا(بعض االمثلة من المقررات الدراسية 
الماجستير : ديمومة الخرسانة     المرحلة: المقرر
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  االختصاص: ماجستير هندسة مواد البناء                           الموضوع: ديمومة الخرسانة                             

 ت  الموضوع المدونة

 ۱ مقدمة وتعريف لديمومة الخرسانة 

 ۲ نفاذية الخرسانة 

 ۳ تصنيف التلف للخرسانة 

 تلف الخرسانة نتيجة التعرض الى مسببات فيزيائية  
 تلف الخرسانة نتيجة للبري السطحي ۱-٤
  تلف الخرسانة نتيجة للتشققات الناتجة من تبلور االمالح داخل الخرسانة۲-٤

٤ 

 مدونة الخرسانة العادية والمسلحة
الباب الثاني 

 متطلبات الديمومة ۲-۲الفقرة 
 ۳-۲-۲ ,۲-۲-۲, ۱-۲-۲البند 

الباب الثالث 
  متطلبات الصب في الجو البارد٥-۲-۳الفقرة 

   تلف الخرسانة بسبب االنجماد۳-٤

 مدونة الخرسانة العادية والمسلحة
الباب الثاني 

 متطلبات الديمومة ۲-۲الفقرة 
 ٤-۲-۲ ,۲-۲-۲, ۱-۲-۲البند 

تلف الخرسانة نتيجة التعرض الى تفاعالت كيميائية 
  تلف الخرسانة نتيجة التعرض ألمالح الكبريتات۱-٥

٥ 



)الدراسات العليا( بعض االمثلة من المقررات الدراسية
الدكتوراه  : ديمومة مواد البناء     المرحلة: المقرر
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University of Technology experience: 
Challenges & Reactions
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خبرة الجامعة التكنولوجية في هذا المجال•
ادوار اخرى محتملة يمكن ان تقوم بها الجامعة•
التحديات والعقبات•



University of Technology experience
خطة القسم للمدونات المنجزة
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 مدونة

 المقررات الدراسية
انشاء 

 المباني 
تكنولوجيا 
  الخرسانة

هندسة خدمات البناء 
 الطرق

تصاميم 
 الحديد

تصاميم 
الخرسانة 

 المسلحة

هندسة 
 االسس

ادارة 
 المشاريع

         ●     مدونة العزل المائي 

مدونة التأسيسات 
المائية في المباني 

  
 

    ●       

 ●            مدونة السقاالت 

مدونة األحمال 
والقوى 

      ●            ●   

مدونة األسس 
والجدران الساندة 

              ●  

   ●          مدونة المالجئ 

مدونة االنشاءات 
الفوالذية 

         ●    

المواصفات الفنية 
لألعمال الصحية 

         ●     

مدونة العزل 
 الحراري

     ●        

مدونة حماية 
 األبنية من الحريق

    ●      

 



University of Technology experience
خطة القسم للمدونات التي لم تكتمل بعد
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 مدونة

 المقررات الدراسية
تكنولوجيا 
 مواد البناء

انشاء  المساحة
 المباني 

تكنولوجيا 
 الخرسانة

السيطرة 
 النوعية

خدمات 
 البناء

هندسة 
 الطرق

تصاميم 
 الجسور

تصاميم 
 الحديد

تصاميم 
الخرسانة 

 المسلحة
 ●                             الزالزل

مدونة الصرف الصحي 
في المباني 

          ●     

مدونة التصميم 
الهندسي للطرق 

           ●    

مدونة الخرسانة 
  المسلحة والعادية

        ●    ●          ● 

 سابقةمدونة الخرسانة 
الجهد 

                ● 

      ●     ●         الجدرانمدونة بناء

المواصفات الفنية 
للطرق والجسور 

      ●       ●    

         ●      مدونة استطالع الموقع 

مدونة الصرف الصحي 
 في المدن

       ●        

الدليل العراقي لمواد 
 البناء

        ●    ●   ●     

        ●     االعمال المدنية 
 



بعض االمثلة من المقررات الدراسية

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 

Some examples of curriculums 
development 



)الدراسة االولية(بعض االمثلة من المقررات الدراسية 
المرحلة االولى  –مواد البناء : المقرر

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 



)الدراسة االولية(بعض االمثلة من المقررات الدراسية 
المرحلة الثانية  –تكنولوجيا الخرسانة : المقرر

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 



)الدراسة االولية(بعض االمثلة من المقررات الدراسية 
المرحلة الثالثة  –1منشات خرسانية : المقرر

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 



)الدراسة االولية(بعض االمثلة من المقررات الدراسية 
المرحلة الثالثة  –2منشات خرسانية : المقرر

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 



بعض االمثلة من المقررات الدراسية
)الدراسة االولية(

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 

B.E 3304 Quality Control of Building Materials  
Theory: 2 hrs./ 
Week 

1- Introduction and definition of quality. 6 

2- Importance and types of quality control systems: ISO 9001 
Quality control system 

4 

3- Quality control techniques: introduction; the nature of variability; 
quality assurance; control charts.  

4 

4- Calculation and drawing of Shewhart control charts. 4 

5- Calculation and drawing of Cusum control charts. 4 

6- Sampling, inspection and testing of building materials  4 

7- Iraqi codes and International Specifications and standards 4 
 



Other possible roles?   للجامعةممكنة ادوار اخرى       

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 

•Handbooks  

•Design Adis. 

•Commentary.

•Workshops.

•Certification Programs  



Other possible roles?   ممكنة للجامعة       ادوار اخرى

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 

Some examples and applications 



Other possible roles?   ممكنة للجامعة       ادوار اخرى

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 

Handbooks and 
Design Aids



Other possible roles?         ادوار اخرى ممكنة للجامعة

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 

Handbooks and 
Design Aids



Other possible roles?         ادوار اخرى ممكنة للجامعة

UNESCO-IRAQ Workshop UOT-IRAQ Workshop 

Handbooks and 
Design Aids



UNESCO-IRAQ Workshop 

Challenges                                                التحديات

The challenges can be explain as follow    يمكن اجمال التحديات كما يلي
                                                                                

•Time issue  تحديات تتعلق بالوقت

•financial issue  تحديات مالية. 

•Faculty culture issue المدونات بوجهة نظر التدريسيين بخصوص تتعلق  
ومقبوليتها لديهمالعراقية  .

•Administrations issue  تتعلق بادارة الكلية او القسم الهندسي



UNESCO-IRAQ Workshop 

Challenges                                                التحديات

من الحلول المقترحة لمواجهة التحديات 

:بناء عالقة مستدامة بين الجهات المعنية

وزارة االعمار واالسكان•
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية•
الجامعات •



Questions and Answers…

UOT-IRAQ Workshop 
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