
د
اعُ ٌٚمت 

اٌّششف اٌؼٍّٟ
ٍِخض ثسث اٌطٍجخػٕٛاْ ثسث اٌطٍجخاعّبء اٌطٍجخ

طالذ وش٠ُ ٘بدٞ 

ازّذ ع١ٍُ ػجذ اٌسغ١ٓ

اعشاء دمحم ػجذ ص٠ذ 

ػٍٟ ػبِش ػجذ اٌسغٓ

ػٍٟ ػجذ األ١ِش خجبس

ٔجؤ ػجذ اٌسغ١ٓ ثؼ١ٛٞ 

ٌط١ف ز١ذس ٌط١ف

ع١ف اٌذ٠ٓ ػٍٟ طبٌر

فبطّخ فبئك دمحم

سعً ز١ذس ػجذ خ١ٍفٗ

ِظطفٝ ِىٟ دمحم زغٓ

لبعُ ل١ظ إثشا١ُ٘

ص٘شاء ٘بدٞ ِٙذٞ

دمحم ٔبخر دمحم 

٠ٛعف ازّذ عؼذ

ا٠بد سز١ُ خذاَ 

دمحم ٔٛفً دمحم 

شفبء زغ١ٓ ػجبط

زغ١ٓ ز١ذس ػجذ اٌسغ١ٓ 

ػٍٟ ػبِش خ١ًٍ 

ػٍٟ ػّبس خجبس 

فبطّخ ِبخذ خٛاد

زغ١ٓ غبٌت دمحم

دمحم ػب٠ذ زّٛد 

٠بعش ػّبس خجبس 

طبدق ثبِش طبدق

ػٍٟ زّضح عٛادٞ 

سٜٚ ز١ذس ػجذ األ١ِش 

ِظطفٝ خ١ًّ ػٍٟ

ِبصْ إعّبػ١ً طبٌر

أعبِخ ػٍٟ ز١ّذ
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ػجذ اٌخضش . َ

ػض٠ض ِطشش

إ٠دبد ِؼبًِ إٌفبر٠خ ٌٍزشثخ ثبعزخذاَ ثبعزخذاَ 

اٌسفشح اٌؼىغ١خ

ِشٚح ػبدي .َ.َ

سزّبْ
دساعخ رسغ١ٓ خٛاص اٌزشثخ ثإضبفخ اٌغّٕذ

فً هذا . تعرف الدٌمومه بانها تحمل المادة الخرسانٌة للظروف الخارجٌة المؤثرة دون حدوث تلف بمرور الزمن 

سندرس تاثٌر المهاجمة الخارجٌة لمٌاه ملوثة بالمخلفات الصناعٌة ، والمشتمات النفطٌة والصوابٌن على خواص 

الخرسانة المٌكانٌكٌة من ممامة االنضغاط والشد والكثافة

1

2

وبظُ سز١ُ .َ.َ

ػجبط
عٍٛن اٌخشعبٔخ اٌّؼشضخ اٌٝ ث١ئخ لبع١خ

٠زضّٓ اٌجسث دساعخ فؼ١ٍخ ٌٍسظبد اٌّبئٟ فٟ اٌّؼٙذٔب ٚرٌه ثبٌغزخذاَ اعطر اٌجٕب٠بد ِغ إٌّشآد األخشٜ ثبعزخذاَ رم١ٕبد زغبة 

.و١ّخ  ١ِبٖ االِطبس اٌّّىٓ رخض٠ٕٙب العزخذاِٙب ٚلذ اٌسبخخ 

لغُ اٌجٕبء ٚاالٔشبءاد ٌّٛاد اٌّغبزخ /      ٠زضّٓ ِششٚع اٌزخشج ٘زا رطج١ك ِب دسعٗ طٍجخ اٌغٕخ اٌثب١ٔخ فٟ لغُ اٌزم١ٕبد اٌّذ١ٔخ 

ز١ث ع١مَٛ اٌطٍجخ ثإٔدبص اٌدضء اٌؼٍّٟ ٚاٌدضء اٌّىزجٟ وّب . ِٚبدح اٌسبعٛة ٚاٌشعُ ثبعزخذاَ ثشٔبِح االٚرٛوبد (2)ٚاٌّغبزخ (1)

:ِٛضر ادٔبٖ

نظم المعلومات الجغرافٌة هو علم ٌهتم بجمع ومعالجة ودراسة المعلومات الجغرافٌة، ٌجمع بٌن الخرائط والصور 

م فً كندا على ٌد 1964ولد ظهر ألول مرة فً العام ، الجوٌة والبٌانات وٌعمل على معالجتها عن طرٌك الحاسوب

:ومن فوائد نظم المعلومات الجغرافٌة ما ٌلً.روجر توملنسون

السرعة فً - تخطٌط المشارٌع الجدٌدة و التوسعٌة - تملٌل التكلفة المالٌة - تخفٌض عدد العاملٌن - تملٌص ولت إعداد الخرائط 

نشر المعلومات لعدد أكبر من المستفٌدٌن - اتخاذ أفضل لرار فً اسرع ولت - الوصول إلى كمٌة كبٌرة من المعلومات بفاعلٌة عالٌة 

التنسٌك بٌن المعلومات و الجهات ذات العاللة لبل - دمج المعلومات المكانٌة و المعلومات الوصفٌة فً لاعدة معلومات واحدة - 

المدرة على االجابة على االستعالمات و االستفسارات الخاصة بالمكان أو المعلومة - المدرة التحلٌلٌة المكانٌة العالٌة - اتخاذ المرار  

من خالل ماتم ذكره اعاله تم اختٌار عنوان بحث مشروع التخرج وذلن . المدرة على التمثٌل المرئً للمعلومات المكانٌة- الوصفٌة 

.لتحدٌث خارطة المعهد التمنً كربالء 

.  ، حساب الكمٌات الالزمة، حساب الكلفة الالزمة للتنفٌذهAuto cadرسم نادي طالبً باستخدام برنامج 

ٌعد فحص الموجات الفوق الصوتٌة من افضل الطرق غٌر المتلفة للخرسانة لتحدٌد خواص الخرسانة فً المختبر او 

تعتمد سرعة انتمال الموجة فوق الصوتٌة على لطر لضبان التسلٌح وعددها وطرٌمة توزٌعها فً الممطع.مولعٌا 

ٌتناول المشروع اجراء عدة فحوصات لنماط معٌنة ضمن مولع المعهد التمنً كربالء لمعرفة مالئمة طبمات التربة من ناحٌة 

األغراض االنشائٌة سواء كانت من ناحٌة المحتوى الرطوبً وحجم الحبٌبات ولابلٌة التحمل وغٌرها زممارنتها بالمواصفات العالمٌة 

لالستفادة منها فً المشارٌع مستمبال

فً الخلطة الخرسانٌة كان تكون  (االسمنت / الماء  )هدف المشروع األساسً هو دراسة تاثٌر نسب مختلفة من 

على ممامة االنضغاط للخرسانة االعتٌادٌة (0.55، 0.5 ، 0.45 ،0.4)

ٌتضمن المشروع حفر عدد من الحفر االختٌارٌة باستخدام االوكر الخاص المصنع للمشروع لغرض لٌاس 

معامل النفاذٌة باستخدام شرٌط لٌاس زساعة تولٌت الحتساب نزول الماء مع الزمن

دمحم زغ١ٓ ػجذ 

اٌخبٌك

االعّٕذ ػٍٝ ِمبِٚخ /دساعخ ربث١ش ٔغجخ اٌّبء

االٔضغبط

 ٌٍخشعبٔخ االػز١بد٠خ

ػٍٟ ٘بدٞ .د.َ.أ

ػظ١ُ

زغبة وٍفخ أشبء ٔبدٞ طالثٟ ثبعزخذاَ اٌجٕبء 

اٌدب٘ض

ػظبَ دمحم . د.َ.أ

ػٍٟ

ربث١ش اٌزغ١ٍر ػٍٝ ل١بط عشػخ اٌّٛخبد فٛق

 اٌظٛر١خ ٌٍخشعبٔخ

دساعخ خظبئض رشثخ اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ وشثالءِشٚح ٘بٟٔ ِسغٓ

فبضً دمحم .د.أ

ظب٘ش

فبضً دمحم .د.أ

ظب٘ش

ٔظبَ اٌسظبد اٌّبئٟ ١ٌّبٖ االِطبس فٟ اٌّؼٙذ 

اٌزمٕٟ وشثالء

دساعخ ِغبز١خ الٔسذاساد 

طشق اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ وشثالء 

ٚربث١ش رٌه فٟ رظش٠ف ١ِبٖ االِطبس

عسش طفبء . د.َ.أ

٘بدٞ

رطج١مبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ فٟ رسذ٠ث 

خبسطخ 

اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ وشثالء


