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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 ا.م.د عباس مهدي عبد االسم
 Abbas_mahde@yahoo.com البريد االلكتروني

 طرق انشاء -1 المادةاسم 
 تخمين ومواصفات -2

  مقرر الفصل
 المادة أهداف

 
 

 تعليم الطالب المباديء االساسية لطرق ومعدات االنشاء والتخطيط االنشائي -1
 تعليم الطالب المباديء االساسية للتخمين االنشائي -2

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 االنشائيالمباديء االساسية لطرق ومعدات االنشاء والتخطيط  -1
 المباديء االساسية للتخمين االنشائي -2

 الكتب المنهجية
 
 

 بيوريفوي-طرق ومعدات االنشاء

 المصادر الخارجية
 
 

 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
20% 0% 10% 10% 60% 

 معلومات اضافية
 
 

     

 

 

 

 ديالى اسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:
 الهندسة المدنية اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
عباس مهدي  اسم المحاضر الثالثي:

 عبد
 استاذ مساعد اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:
 قسم الهندسة المدنية مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

والبحـث العلمـيوزارة التعليم العالـي 

     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

mailto:Abbas_mahde@yahoo.com
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

   مقدمة. 52/9/5112 1

   التقيم الهندسي. 5/11/5112 5

   مقاومة الدحرجة. 9/11/5112 3

   قوة الجر للمكائن. 11/11/5112 2

   ترسيخ وحدل التربة. 53/11/5112 2

   الجرارات والمكائن المشابهة لها. 31/11/5112 1

   القاشطات وحساب االنتاجية. 1/11/5112 7

   القاشطات وحساب االنتاجية. 13/11/5112 8

   مكائن اعمال الحفر. 51/11/5112 9

   اعمال الحفر.مكائن  57/11/5112 11

   حقن االسس. 2/15/5112 11

   حقن االسس. 11/15/5112 15

   قوالب المنشات الخرسانية. 18/15/5112 13

   السالمة الهندسية في المشاريع. 52/15/5112 12

   عطلة 1/1/5112 12

   امتحان 8/1/5112 11

 

   مقدمة وتعاريف. 2/5/5112 17

   وتعاريف.مقدمة  15/5/5112 18

   مقادير المواد االنشائية. 19/5/5112 19

   مقادير المواد االنشائية. 51/5/5112 51

 ديالى اسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:
 الهندسة المدنية اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
عباس مهدي  اسم المحاضر الثالثي:

 عبد
 استاذ مساعد اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:
 قسم الهندسة المدنية مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



   انواع التخمين. 2/3/5112 51

حساب كميات المواد لفقرات  15/3/5112 55

 األعمال االنشائية.

  

حساب كميات المواد لفقرات  19/3/5112 53

 األعمال االنشائية.

  

كميات االعمال الترابية  51/3/5112 52

 )االمالئيات والحفريات(.

  

   حساب حديد التسليح. 5/2/5112 52

   حساب حديد التسليح. 9/2/5112 51

   المواصفات الهندسية لالعمال. 11/2/5112 57

   اعداد كميات الجداول واالسعار. 53/2/5112 58

   تطبيقات شاملة. 31/2/5112 59

   تطبيقات شاملة. 7/2/5112 31

   تطبيقات شاملة. 12/2/5113 31

   امتحان 51/2/5113 35

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


