
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
ُ   االسم جنر  املع وري  ي   ب كر  هي

 Sohaib.almamoori@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني
   اسم المادة 

   مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
بالدراسات الجیوتقنیة واستكشاف ودراسة المواقع یط البیئي التخط تعریف طالب قسم

ومعرفة نفاذیة  المقترحة ونوع األساسات تحملھا ومقدار التأسیس تربة تصنیفوكذلك 
الركائز وانواعھا واستخداماتھا واخیرا والتعرف على الخارطة  وأیضاالتربة والھبوط 

  ).وعملي نظري(الجیوتقنیة 
 

  مادةالتفاصیل االساسیة لل
  

 توقعھا یمكن التي والمشاكل والنفاذیة، التربة، تحمل مقدار ،المقترحة األساسات نوع
 المیاه وجودووجود الكھوف  والھبوط واالنتفاخ النزالقاتا: مثل الموقع، تربة في

 سیاسةدراسة و األولي والتخطیط الدراسات في تساعد المعلومات ھذه إنالجوفیة و
ن خالل دراسة تحریات التربة ومعرفة مقاومة القص م وكذلك األراضي استخدام
ودراسة قوى الدفع الجانبیة للتربة والجدران الساندة ووالركائز  موھر دائرةورسم 

  .نظریة ترزاكي للتصلباللوحیة الساندة و
  

  الكتب المنهجیة
  

 ال یوجد

  
  المصادر الخارجیة

  

 . ٢٠٠٦، میكانیك التربة للدكتور عبد الفتاح القصبي ، الریاض  -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 الدراسي  المختبر
  الثاني

  االمتحان النهائي  المختبر

٥٠ %٥  %٢٠ %٥  %٢٠%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                                
        

  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة

  اف والتقویم العلميجھاز االشر
  

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني: الكلیة 

  التخطیط البیئي ،:القســم 
  الرابعھ: المرحلة 

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

  ماجستیر: المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني: مكان العمل  
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  المادة النظریة

  
  یةلمالمادة الع

  
  المالحظات

    التربةمحاضرة تعریفیة بمختبر  لجیوتقنیةا التحلیالت الھندسة مقدمھ عامھ عن   ١

٢  
  الغرض من التحریات وطرقھا :التربةتحریات  

Soil investigation: purpose and 
methods  

        ١/إیجاد النفاذیة بطریقة الرأس الثابت
Permeability – constant head 

method  

  

٣  

عددھا وعمقھا (الحفر االختباریة  :التربةتحریات  
النماذج المشوشة والغیر مشوشة ) المسافة بینھاو

  .واسباب التشویش
Soil investigation: pits tests 

        ٢/إیجاد النفاذیة بطریقة الرأس الثابت
Permeability – constant head 

method  

  

٤  

فحص القص (الفحوصات الموقعیة  :التربةتحریات  
باألریاش وفحص االختراق القیاسي وفحص 

  )وفحص االختراق لصفیحةا
Soil investigation: In Situ    

        ٣/إیجاد النفاذیة بطریقة الرأس الثابت
Permeability – constant head 

method  

  

٥  
التربة العمودي اجھادات   

Soil Vertical Stresses 

               ١/ تجربة التحمیل الكالفورني
California Bearing 

 ratio test ( C. B. R )  

  

٦  
ضغط الماء المسامي ضغط التربة الفعال مع   

Soil Stresses with pore water 
pressure 

               ٢/ تجربة التحمیل الكالفورني
California Bearing 

 ratio test ( C. B. R )  

  

٧  
رسم االجھادات الراسیة للتربة واالجھاد الفعال  

 وضغط الماء السامي
 

               ٣/ لتحمیل الكالفورنيتجربة ا
California Bearing 

 ratio test ( C. B. R )  

  

٨  
 ضغط التربة الجانبي 

Lateral earth pressure  
               ٤/ تجربة التحمیل الكالفورني

California Bearing 
 ratio test ( C. B. R ) 

  

  الجدران الساندة   ٩
Retaining walls 

  ١/قص المباشرتجربة ال
Direct – shear test  

  

  الركائز اللوحیة   ١٠
walls sheet pile  

  ٢/تجربة القص المباشر
Direct – shear test  

  

  مقاومة القص    ١١
Shear strength   

  ٣/تجربة القص المباشر
Direct – shear test  

  

  
١٢  
  

  دائرة موھر 
Mohr Circle ٤/تجربة القص المباشر  

Direct – shear test  
  

١٣  
معادلة ترزاكي لحساب تحمل : قابلیة تحمل التربة 

  الماءوتأثیر التربة 
 

                  ١/االنضغاط غیر المقید
Unconfined compression testing  

  

لحساب  skemptonطریقة : قابلیة تحمل التربة   ١٤
  قابلیة تحمل التربة الطینیة المشبعة 

                  ٢/االنضغاط غیر المقید
Unconfined compression testing  

  

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  والتقویم العلمي جھاز االشراف
  

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني: لیة الك

  التخطیط البیئي : القســم 
  الرابعة: المرحلة 

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

  ماجستیر: المؤھل العلمي 
  كلیة التخطیط العمراني: مكان العمل  



                  ٣/االنضغاط غیر المقید كیفیة حساب معامل االمان : قابلیة تحمل التربة   ١٥
Unconfined compression testing  

  

  عطلة نصف السنة

١٦  
توزیع االجھادات وطریقة االنضمام الكلي و 

  بق مؤثرلتحدید اقصى اجھاد سا دكازاجران
Consolidation   

                  ٤/االنضغاط غیر المقید
Unconfined compression testing  

  

  نظریة ترزاكي للتصلب   ١٧
Consolidation 

 ١/تجربة االنضغاط المقید ذو المحاور الثالثة
Triaxial compression test  

  

  الھبوط الفوري    ١٨
Settlement immediate 

 ٢/اط المقید ذو المحاور الثالثةتجربة االنضغ
Triaxial compression test  

  

  الھبوط النھائي   ١٩
Settlement Finally  

 ٣/تجربة االنضغاط المقید ذو المحاور الثالثة
Triaxial compression test  

  

 انواع االساسات     ٢٠
Types of Foundation 

 ٤/تجربة االنضغاط المقید ذو المحاور الثالثة
Triaxial compression test  

  

كل نوع من انواع االساسات  اختیار معاییر   ٢١               ١/) الھبوط(تجربة االنضمام  
Consolidation test 

  

  الركائز المنفردة في الرمل: الركائز   ٢٢
Single piles in the sand soil  

              ٢/) الھبوط(تجربة االنضمام 
Consolidation test 

  

  الركائز المنفردة في الطین: الركائز   ٢٣
Single piles in the clay soil  

              ٣/) الھبوط(تجربة االنضمام 
Consolidation test 

  

٢٤  
توزیع الركائز في المجموعة مع توزیع : الركائز 

  االحمال
Group piles 

              ٤/) الھبوط(تجربة االنضمام 
Consolidation test 

  

    مقدمة حول كیفیة رسم الخرائط الجیوتقنیة  ١/الخارطة الجیوتقنیة   ٢٥

    ١/رسم الخرائط الجیوتقنیة   ٢/الخارطة الجیوتقنیة   ٢٦

    ٢/رسم الخرائط الجیوتقنیة   ٣/الخارطة الجیوتقنیة   ٢٧

    ٣/رسم الخرائط الجیوتقنیة  ١/المشاكل الجیوتقنیة   ٢٨

    ٤/رسم الخرائط الجیوتقنیة   ٢/المشاكل الجیوتقنیة   ٢٩

    وتقییمھا جیوتقنیة ةطخریتقدیم   ٣/المشاكل الجیوتقنیة   ٣٠

                
  :العمیدتوقیع                                                      :االستاذتوقیع         


