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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

نس حكمت انطوانا  : التدريسياسم 

anasyousifany@yahoo.com البريد االلكتروني:  

Strength of material اسم المادة مقاومة المواد: 

 :مقررالفصل اربع ساعات باالسبوع

المختلفة ودراسة طبيعة االجهادات التعرف على تصرف العناصر االنشائية تحت تاثير االحمال الخارجية 
 واالنفعاالت الناتجة 

  :ةاهداف الماد

تحليل االجهاد ، القشريات،عزوم اللي،االجهادات،وعزوم االنحناءالقوى،تحليل االجسام القابلة للتشوه
انحراف العتبات،واالنفعال  

  :ةالتفاصيل االساسيه للماد

Introduction to mechanics of solids – Popov ةالكتب المنهجي:  

Strength of material –Singer 
Strength of material – Timoshenko 

  :ةالمصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
70%  10% 

5% 
10% 
5% 

  االول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي 
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   الفصل الدراسي االول– وعيجدول الدروس االسب
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

Ch.2    من الكتاب
 المقرر

حل مجموعة من االسئلة حول 
 الموضوع وتحديد واجب بيتي 

١٠/١٠/٢٠١٠  
١ 

  
= 

١٧/١٠/٢٠١٠  
٢ 

  
= 

٢٤/١٠/٢٠١٠  
٣ 

  
= 

٣١/١٠/٢٠١٠  
٤ 

  
= 

٠٧/١١/٢٠١٠  
٥ 

  
= 

١٤/١١/٢٠١٠  
٦ 

  
= 

 دراسة القوى ومتطلبات التوازن
  االحمال وردود االفعال 

  انظمة التحميل ومحصالتها
ى المحورية الرسوم البيانية للقو

  وقوى القص وعزوم االنحناء
  القطع طريقة باستعمال 

  وطريقة المساحات
 التفاضلية  والمعادالت

  وتطبيقاتهاالساسيةا
  

 اجراء امتحان تقييم

٢١/١١/٢٠١٠  
٧ 

Ch.3  
= 

٢٨/١١/٢٠١٠  
٨ 

  
= 

٠٥/١٢/٢٠١٠  
٩ 

  
= 

١٢/١٢/٢٠١٠  
١٠ 

  
= 

سم البسيطة رالمحوريةاالجهادات 
مخطط االحمال المحورية حساب 

التشوهات المحورية لعتبات 
بمقاطع مكونة من مادة واحدة 

دراسة  ومرآبة ومن مادتين ثم
االنفعاالت المحورية الميكانيكية 

   والحرارية
  االوعية الضغطية  رقيقة الجدران

  اجراء امتحان تقييم
١٩/١٢/٢٠١٠  

١١ 

Ch.5  
= 

٢٦/١٢/٢٠١٠  
١٢ 

  
= 

٠٢/٠١/٢٠١١  
١٣ 

  
= 

٠٩/٠١/٢٠١١  
١٤ 

  
= 

حساب اجهادات القص وزاوية 
مقاطع عزوم اللي للالدوران نتيجة ل

لمقاطع الدائرية الدائرية الصماءوا
لمقاطع الصماء غير  والمجوفة
لمقاطع  ولرقيقة الجدران والدائرية

  المستطيلة
  والمرآبة

١٦/٠١/٢٠١١  يماجراء امتحان تقي  
١٥ 

٢٣/٠١/٢٠١١ بدء العطلة الربيعية    ١٦ 

 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

Ch.6  حل مجموعة من االسئلة حول
 الموضوع وتحديد واجب بيتي 

٣٠/٠١/٢٠١١  
١ 

  
= 

المحورية للعتبات  ناءثاجهادات االن
   نتيجة للعزوم البسيطة والمرآبة

 وآيفية توزيعها على مقطع العتبات
٠٦/٠٢/٢٠١١  

٢ 

Ch.7  
= 

١٣/٠٢/٢٠١١  
٣ 

  
= 

٢٠/٠٢/٢٠١١  
٤ 

  
= 

٢٧/٠٢/٢٠١١  
٥ 

  
= 

اجهادات القص وسريان القص نتيجة
الحمال القص للعتبات االعتيادية 

  والمشكلة
 وآيفية توزيعها على مقطع العتبات 

حساب المسافات بين المساميراو 
   البراغي

  مرآز القص للمقاطع الرقيقة
٠٦/٠٣/٢٠١١ اجراء امتحان تقييم   

٦ 

Ch.8  
= 

١٣/٠٣/٢٠١١  
٧ 

  
= 

٢٠/٠٣/٢٠١١  
٨ 

  
= 

٢٧/٠٣/٢٠١١  
٩ 

  
= 

٠٣/٠٤/٢٠١١  
١٠ 

  
= 

  االجهادات المرآبة
  االجهاد المستوي 

  تحويل محاور االجهادات 
  دائرة مور لالجهادات–

١٠/٠٤/٢٠١١  
١١ 

Ch.11  
= 

١٧/٠٤/٢٠١١  
١٢ 

  
= 

٢٤/٠٤/٢٠١١  
١٣ 

  
= 

٠١/٠٥/٢٠١١  
١٤ 

  
= 

٠٨/٠٥/٢٠١١  
١٥ 

  

  انحراف العتبات
المعادالت التفاضلية لالنحراف 

الظروف ( مرن في العتبات ال
  طريقة التكامل المباشر) الحدودية

  طريقة المساحة بالعزم 
 طريقة الجمع 

١٥/٠٥/٢٠١١  ١٦ 

  



  الجامعة التكنولوجية : أسم الجامعه
  : //أسم الكليه
  هندسة البناء واالنشاءات: أسم القسم

  : أسم المحاضر
  مدرس: اللقب العلمي

  ماجستير: المؤهل العلمي
فرع هندسة البناء وادارة : مكان العمل
  المشاريع

 

  جمهورية العراق
  و البحث العلميوزارة التعليم العالي 

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

  
 

  .MS-Word بواسطة تملئ االستمارة الكترونيًا*  
  .PDF بصيغة ملف  االنترنت شبكة تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على *

  

  

  )www.uotiq.org(  االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االلكتروني على االنترنت :مالحظة

  :     توقيع العميد:                                                         توقيع االستاذ


