
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
 عموريمصھیب كریم نجرس ال  االسم

   البرید االلكتروني
  الھندسة الجیوتقنیة  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل
  اھداف المادة

  
  

ة واستكشاف ودراسة المواقع بالدراسات الجیوتقنی التخطیط البیئي تعریف طالب قسم
كذلك بالخواص المیكانیكیة للتربة وتصنیف التربة واجھاداتھا وتعریف الطالب 

  .)وعملي نظري(بین التربة والتخطیط واالنشاء  الھندسیة للتربة وعالقةبالمشكالت 
 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  
 لطبیعیة والمیكانیكیةالخواص ا. استكشاف ودراسات المواقع. الدراسات الجیولوجیة

 المشكالت. مقاومة التربة لالجھادات المختلفة. تصنیف وتوصیف التربة. للتربة
 قراءة: التطبیقات. خرائط الصالحیات. التربة المسببة للمشاكل في العراق. الھندسیة

 .توظیف الدراسات الجیوتقنیة فى عملیة التخطیط العمراني. وتقییم تقریر ألبحاث التربة
 .التربةد خرائط الصالحیات واقتصادیات استخدام إعدا

  
  

  الكتب المنھجیة
  

 الیوجد

  
  المصادر الخارجیة

  

 .٢٠٠٦ الریاض، القصبي،میكانیك التربة للدكتور عبد الفتاح  - ١
٢ - "Soil Mechanics" by Lambe and Whitman 
٣ - "Elements of Soil Mechanics" by Smith and  
٤ - "Soil Mechanics" by Craig 
٥ - " advanced Soil Mechanics" by Das  

 
  

  تقدیرات الفصل
الفصل 
  الدراسي
  االول

الفصل   المختبر
  الدراسي
  الثاني

  االمتحان النھائي  المختبر

٥٠ %٥  %٢٠ %٥  %٢٠%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                                
        

  

  جمھوریة العراق
  التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   التخطیط البیئي:القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  صھیب كریم نجرس :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  



  
  
  
  
  
  

  
  

  
  جدول الدروس االسبوعي                          

بو  
الس
ا

  ع

  
  التاریخ

  
  المادة النظریة

  
  المادة العلمیة

  
  المالحظات

    التربةمحاضرة تعریفیة بمختبر  الھندسة الجیوتقنیةمقدمھ عامھ عن    ١

بة                 فحص المحتوى المائي للتر  األساسیة ومكوناتھا التربة طبیعة   ٢
Water content Determination  

  

االساسیة الوزنیة ا العالقات   ٣
  والحجمیة

التربة فحص نسبة المواد العضویة في 
Organic content Determination  

  

٤  

انواع الكثافة الوزنیة والحجمیة  
 للتربة

Kinds of densities and 
unite weight in soil 

       Iي لجسیمات التربة إیجاد الوزن النوع
Specific Gravity of Solids  

  

٥  

 مشاكل التربة الھندسیة والتخطیطیة 
Soil problems in civil 

engineering and physical 
planning 

       IIیجاد الوزن النوعي لجسیمات التربة 
Specific Gravity of Solids 

  

  )حدود اتربرج(قوام التربة    ٦
Soil consistency  

                           مقدمة / اتربركإیجاد حدود 
Atterberg Limits  

  

  الكثافة النسبیة   ٧
Relative density  

حد السیولة والمطاطیة                        
Liquid limit & Plastic limit  

  

٨  
  التدرج الحبیبي للتربة 

Size distribution of soil  
  المنخلياختبار التحلیل 

  Shrinkage limitالتقلص حد 
  
  

  

٩  
  التدرج الحبیبي للتربة 

Size distribution of soil  
  اختبار التحلیل الھیدرومتري

  عن التدرج الحبیبي مقدمة
  

١٠  
  منحني التدرج الحبیبي 

particle size distribution 
curve 

 المناخلتوزیع حبیبات التربة بطریقة 
Grain – size analysis mecha – 

cal method  

  

١١  
 Unified classification 

system 
 

النوعي توزیع حبیبات التربة بطریقة الثقل 
Grain – size analysis 
Hydrometer method  

  

  
١٢  
  

  تطبیقات على 
Unified classification 

system 

 من اماكن مختلفةة من ترباخذ انواع من 
 محافظة النجف

  

١٣   The Triangular  من  اماكن مختلفةاخذ انواع من تربة من  

  جمھوریة العراق
  التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة

  جھاز االشراف والتقویم العلمي
  

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   التخطیط البیئي:القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  صھیب كریم نجرس :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  

  



Classification Method محافظة النجف 

١٤  
 The Triangularقات یتطب 

Classification Method 
  

من  اماكن مختلفةاخذ انواع من تربة من 
 محافظة النجف

  

من  اماكن مختلفةاخذ انواع من تربة من   )ASHTO(تصنیف التربة    ١٥
  محافظة النجف

  

  
  عطلة نصف السنة

  

١٦  
  مقدمھ/ رص التربة 

Soil Compaction/ 
Introduction  

إیجاد الكثافة الموقعیة                      
Determination of In – Place soil 

density  

  

١٧  
  النظریة واالختبارات/ رص التربة 

Soil Compaction/ 
Introduction 

       بطریقة البالونة المطاطیة            
Rubber Baloon Method  

  

                   ١بطریقة إحالل الرمل        رص التربة في الموقع   ١٨
Sand Replacement Method  

  

١٩   Soil Compaction Problems      ٢بطریقة إحالل الرمل                     
Sand Replacement Method 

  

٢٠   /FLOW OF WATER IN 
SOIL/INTRODUCTION 

 بطریقة االسطوانة القاطعة  -
Core cutter method 

  

                  ١/تجربة الرص القیاسي   نفاذیة التربة   ٢١
Standard compaction test  

  

                  ٢/تجربة الرص القیاسي  قانون دارسي   ٢٢
Standard compaction test  

  

   ١/حسنتجربة الرص الم قیاس النفاذیة   ٢٣
Modified compaction test  

  

 )الجوفي(الطبقات الحاملة للماء    ٢٤
Aquifers 

   ٢/تجربة الرص المحسن
 Modified compaction test  

  

٢٥  
معمل النفاذیة المؤثر للتربة المتعددة  

 الطبقات

        ١/إیجاد النفاذیة بطریقة الرأس الثابت
Permeability – constant head 

method  

  

٢٦  
  شبكات الجریان 

Flow net 

تجربة التحمیل الكالفورني                 
California Bearing 

 ratio test ( C. B. R )  

  

  تجربة القص المباشر  كیفیة رسم شبكات الجریان   ٢٧
Direct – shear test  

  

٢٨  
  االجھادات الناجمة عن وزن التربة 

stresses induced by the self 
weight of the soil 

االنضغاط غیر المقید                  
Unconfined compression 

testing  

  

٢٩  
  االجھادات الناجمة عن ضغط االسس 

stresses in soil due to 
footing pressure 

الثالثة تجربة االنضغاط المقید ذو المحاور 
Triaxial compression test  

  

            )  الھبوط(االنضمام  تجربة  ضغط التربة الجانبي   ٣٠
Consolidation test  

  

    



  
  

              
  :العمیدتوقیع                                                      :االستاذتوقیع         


