
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 هدى محمد مبارك  االسم
 huda.mubarak@yahoo.com البريد االلكتروني

 تطبيقات الحاسبة اسم المادة
 ساعة / اسبوع 2 مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 جعل الطالب قادرا على ان
  STAAD Proيتعرف على المبادئ االساسية لطرق نمذجة المنشأت باستخدام برنامج 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

والتي تنقسم الى طريقتين   STAAD Proتتضمن المادة طرق نمذجة المنشأت بواسطة برنامج 
 طريقة محرر النصوص وطريقة الواجهة البيانية

 الكتب المنهجية
 
 

 

 المصادر الخارجية
 
 

 الكاتلوك الخاص بالبرنامج 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
03% - 23% - 53% 

 معلومات اضافية
 
 

     

 

 

 

 ديالى اسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:
 المدني اسم القسم:

 الرابعة المرحلة:
 هدى محمد مبارك اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:
 ماجستير المؤهل العلمي:

 جامعة ديالى / الهندسة مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

العلمـي وزارة التعليم العالـي والبحـث

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

   مقدمة الى نظرية العناصر المحددة 11/9 1

   مقدمة الى نظرية العناصر المحددة 12/9 1

   مقدمة الى نظرية العناصر المحددة 5/11 3

   طرق نمذجة المنشأت 11/ 11 4

   طرق نمذجة المنشأت 19/11 5

   طريقة محرر النصوص 16/11 6

   اوامر العقد وخصائص العناصر 1/11 7

  تطبيق بعض االمثلة  اوامر خصائص المواد 9/11 2

  = اوامر المساند 16/11 9

   اوامر االحمال 13/11 11

   النتائجالتحليل واستعراض  31/11 11

  = ACIل  تصميم الكونكريت وفقا 7/11 11

   تصميم السقوف 14/11 13

   تصميم االسس 11/11 14

  = تصميم المنشأت الحديدية 12/11 15

   امتحانات الفصل االول 1/ 11 16

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

   طريقة الواجهة البيانية 15/1 17

   االطارات الحديديةتصميم وتحليل  11/1 12

   تصميم وتحليل االطارات الحديدية 1/3 19

  امثلة تطبيقية = 2/3 11

11 15/3 =   

  امثلة تطبيقية = 11/3 11

13 19/3 =   

14 5/4 =   

   تصميم وتحليل المنشأت الكونكريتية 11/4 15

  امثلة تطبيقية = 19/4 16

17 16/4 =   

12 3/5 =   

  امثلة تطبيقية = 11/5 19

31 17/5 =   

31 14/5 =   

   امتحانات الفصل الثاني 1/6 31

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ

 ديالى اسم الجامعة: اسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:

 المدني القسم:اسم 
 الرابعة المرحلة:

 هدى محمد مبارك اسم المحاضر الثالثي:
 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير المؤهل العلمي:
 جامعة ديالى / الهندسة مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   


