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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 

Prof. Dr. Hussein Hameed Karim                                            حسین حمید كریم. د. أ :التدریسي اسم

husn_irq@yahoo.com
  :البرید االلكتروني

المرحلة األولى/  الجیولوجیا الھندسیة 
:اسم المادة

عیا   ساعة نظري اسبو 2 :مقررالفصل

وأھم  جیولوجیاوأھمیتھا للمھندس المدني من خالل التعرف على انواع المعادن والصخورتعریف الطالب بالمباديء األساسیة لل
والتعرف على أھم الطرق الجیوفیزیائیة الستكشاف  ,والتي تدخل كمواد بناء أو مواد مضافةصفاتھاالفیزیاویة والمیكانیكیة

.         الھندسیة التراكیب الجیولوجیة  على المشاریع أھم یرتأثو, الموقع
  :ةاھداف الماد

الطبوغرافیةوالجیولوجیة  ئطالخرا,الجیولوجیا التركیبیة,التربة,الصخور,المعادن,األرض تركیب,أھمیة الجیولوجیا
 مباديءاستكشاف,الجوفیة المیاه,نھارألل المیاه السطحیة والعمل الجیولوجي ,الخواص الفیزباویة والھندسیة للصخور,وأھمیتھما

تأثیر التراكیب ,التعریة والترسیب (المشاكل الجیولوجیة وعالقتھا بالھندسة المدنیة  ,الجیوفیزیائي   طرق االستكشاف ,الموقع
) .الجیولوجیة من طیات وصدوع وفواصل وغیرھا 

التفاصیل االساسیھ   
  :ةللماد

, زھیر رمو فتوحي .  جامعة الموصل -مباديء الجیولوجیا الھندسیة).1979(و یوسف عمرو ریاض الدباغ , مد ثابت محكنانة 
باسم رشدي حجاب ,مقداد حسین علي  . جامعةالموصل الجیولوجیا الھندسیة).1990(كنانة محمد ثابت وسنان ھاشم الجسار 

 .جامعة بغداد. الجیولوجیا الھندسیة ) 1991(وسنان ھاشم الجسار 
  :ةھجیالكتب المن

ترجمة كنانة محمد ثابت .)1988(الجیولوجیا الھندسیة ومیكانیك الصخور . ن. دنكان
.جامعة الموصل . فتوحي و زھیر رمو

Derringh,E.(1998)Computational engineering geology.Prentice Hall.
Mclean,A.C.and C. D .Gribble,C.D.( 1985 ).Geology for civil engineers. 2nd ed. E&FN Spon.  

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان النھائي المختبرات الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي

70% 15% 15%   االول
الثاني

  :تقدیرات الفصل

.ولجمیع الفروع الھندسیة في قسم  ھندسة البناء واالنشاءات  األولىالمادة مقررة لطلبة المرحلة 
.ساعة اسبوعیا ) 2(المقرر جزء عملي بواقعمن ومن المؤمل ان یتض   :ةمعلومات اضافی
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  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

المالحظات ةیلالماده العم ةالماده النظری التاریخ

وع
سب

اال

.عالقة الجیولوجیا بالھندسة المدنیة: مقدمة    1

.الجیولوجیةالدورة, اللب,الجبة,لقشرة ا:تركیب االرض 2

الشكل البلوري ,البلورة ,تصنیفھا,تكوینھا: المعادن
للمعادن

3

.التعرف على المعادن    ,االنظمة البلوریة  4

حسب     تصنیفھا ,تعریفھا : الصخور
.                                    أصلھا

5

الصخور الناریة والرسوبیة 
.وتراكیبھاانسجتھا,بیعتھاط,تصنیفھا:والمتحولة

6

التربة , تصنیف الترب ,التجویة وانواعھا:تكوین التربة
.المنقولة وغیر المنقولة

7

الترب ,مجامیع المعادن الطینیة,التكوین المعدني للترب
تربةالعراق, في العالم

8

, حركات االرض:الجیولوجیا التركیبیة
.ةمصطلحات وتعریفات اساسی,الرسوبیة

9

مكوناتھا :الطیات والصدوع والفواصل
.                                  واھمیتھاوانواعھا

10

مكوناتھاوأسس رسمھا   ,اھمیتھا:الخرائط الطبوغرافیة 
                                             

11

مكوناتھاواسس رسمھا   ,أھمیتھا:الخرائط الجیولوجیة  
                                             

12

تطبیقات عملیة وامثلة على الخرائط الطبوغرافیة 
ایجاد خطوط المضرب ومیل الطبقات :والجیولوجیة

.وسمكھا وتتابعھا   

13

, لنوعيالوزن ا,الكثافة :الصفات الفیزیاویة للصخور
نسبة المسامات ,المسامیة 

14

انواع ,تشوه الصخور :الصفات المیكانیكانیكیة
.االجھادات االرضیة,  المقاومات

15

تطبیقات وامثلة ریاضیة على الصفات الفیزیاویة 
.والمیكانیكیة للصخور

16

عطلة نصف السنة
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This document was created by the trial version of Print2PDF. 

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

http://www.software602.com


  الجامعة التكنولوجیة: أسم الجامعھ
  : //أسم الكلیھ
   قسم ھندسة البناء و النشاءات :أسم القسم

   حسین حمید كریم. د. أ  :أسم المحاضر
  أستاذ  : اللقب العلمي

   دكتوراه :المؤھل العلمي
  قسم ھندسة البناء و النشاءات: مكان العمل

! !!!!!!!!!! ! !!!!
!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

!! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !! !

  

  .MS-Wordبواسطة  تملئ االستمارة الكترونیًا*  
  .PDFبصیغة ملف  االنترنت شبكة ة على موقع الجامعة االلكتروني علىتنشر االستمار  *

  

  

) www.uotiq.org( االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجیة االلكتروني على االنترنت  :مالحظة

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

المالحظات ةیلالماده العم ةالماده النظری التاریخ

وع
سب

اال

حساب التصریف والعوامل ,حركة المیاه:المیاه السطحیة
.الھیدرولیكیة

1

تعریة(العمل الجیولوجي لألنھار
.أنواع الترسبات , )ونقل وترسیب

2

التوزیع ,الصخورتأثیر مسامیة ونفاذیة,المصادر:المیاه الجوفیة
.أنواع الخزانات الجوفیة,العمودي

3

,   قانون دارسي لدراسة الخزانات
                            تأثیرالتراكیب 

4

.   تطبیقات وأمثلة ریاضیة على المیاه السطحیة والجوفیة 
             

5

مراحل استكشاف الموقع ,مباديء أساسیة : استكشاف الموقع 
          .

6

الطریقة :طرق األستكشاف الجیوفیزیائي
            .تطبیقاتھافي الھندسة المدنیة,مبادئھا,الكھربائیة

7

أھم ,ایجاد معامالت المرونة,مبادئھا: الطریقةالزلزالیة
.ھافي الھندسة المدنیة استخدامات

8

تقنیةالرادار الخارق               
أھم ,المغناطیسیة,الجذبیة,األلكترومغناطیسیة,لألرض

.             تطبیقاتھا في الھندسة المدنیة 

9

الطرق     استخدامتطبیقات وأمثلة ریاضیة على 
.                                     الجیوفیزیائیة 

10

الحركات :المشاكل الجیولوجیة ذات العالقة بالھندسة المدنیة  
.                     االنزالقات,األرضیة

11

التنبؤ ,  الحلول الھندسیة,المظاھرالھندسیة,األنسیاب ,الزحف 
.                     بمخاطرھا

12

13              .المشاكل المتعلقة بالمیاه السطحیة والجوفیة

    :  تأثیر التراكیب الجیولوجیة على المشاریع الھندسیة
 .                                     الطیات   ,  الفواصل

14

.                تأثیر الصدوع على المشاریع الھندسیة  15

, الزالزل,   البراكین  :   تأثیرالظواھر الجیولوجیة األخرى
.                          ضع تصامیم األبنیةو

16
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