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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم علي حسين حميد

Alamawee73 @yahoo.com البريد االلكتروني: 

Technology Material :اسم المادة 

 :مقررالفصل 

وفحوصتهاالبناء مواد تصرف وخصائص التعرف على   ة:اهداف الماد 

  تصنيف مواد البناء وتاثير االجهادات عليها
 الطابوق وانواعه وطرق صناعته

الثرمستون  -النوره -الجص  
البلوك  -الكاشي   

النحاس  -الرصاص -االلمنيوم-الحديد   
المواد العازله  -الزجاج   

 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

1-neil Jack -1996 (civil engineering material),fifth edition   

2-R.csmith (material of construction ),third edition  

3-Olin(1995)(construction principles material and method), sixth edition 

 

 ة:الكتب المنهجي

واد د. علي العيساوي ود.عبد الكريم محمد عطا ))تكنولوجيا الخرسانة (( م -1

1791الخرسانة المسلحة . الطبعة الثانية .  
 

K. Duggal,B.E., M.E., (building Material )Civil 

Engineering Department Motilal Nehru Institute of 

Technology Allahabad (U.P.)(2008) 

 

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
 الدرجة 7.5% 7.5% 10% 60%

 

 :تقديرات الفصل

نصف السنة 51%  :ةيمعلومات اضاف 
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