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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

علي صادق عباس السعدي.د  : التدريسياسم 

hmalwash@yahoo.com البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة ميكانيك الموائع

 :مقررالفصل 

وطرق  باألخص الماء وخصائص الجريان في القنوات المغلقة والمفتوحة دراسة خواص الموائع
.قوى على السطوح المغمورة آليآ وجزئيآ التصميم وحساب ال  

  :ةاهداف الماد

القوى على السطوح المستوية والمحدبة ، جريان ببعد واحد ، جريان المائع المثالي ، خواص الموائع 
، معادلة دارسي ، معادلة الصاقة ومعادلة األتصال ، جريان المائع الحقيقي ، المغمورة آليآ أو جزئيآ 

الجريان في القنوات ، انقسام الجريان ، الجريان في األنابيب ، مضخات والعنفات ال، معادلة الزخم 
.معادلة ماننك ومعادلة شيزي ، المفتوحة   

  :ةالتفاصيل االساسيه للماد

نعمة حمد عمارة. د. أ)   ميكانيك الموائع ( آتاب منهجي    :ةالكتب المنهجي 

  :ةالمصادر الخارجي 

اتالمختبر االمتحان النهائي  الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني 
 
٦٠ %  

٥ %  
٥%  

٥ %  
١٠%  

  ٥ %  
١٠ %  

  االول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي 



  تكنولوجيةالجامعة ال : أسم الجامعه
قسم هندسة البناء : //أسم الكليه

  واألنشاءات 
  فرع هندسة البناء وأدارة      : أسم القسم

                  المشاريع
علي صادق عباس .د: أسم المحاضر

   السعدي
   مدرس: اللقب العلمي

   دآتوراه: المؤهل العلمي
 قسم هندسة البناء : مكان العمل

  واألنشاءات 

 

  اقجمهورية العر
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 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( كتروني على االنترنت  االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االل:مالحظة

 
 
 



  تكنولوجيةالجامعة ال : أسم الجامعه
قسم هندسة البناء : //أسم الكليه

  واألنشاءات 
  فرع هندسة البناء وأدارة      : أسم القسم

                  المشاريع
علي صادق عباس .د: أسم المحاضر

   السعدي
   مدرس: اللقب العلمي

   دآتوراه: المؤهل العلمي
 قسم هندسة البناء : مكان العمل

  واألنشاءات 

 

  اقجمهورية العر
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 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( كتروني على االنترنت  االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االل:مالحظة

   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

خصائص الموائع ، ية نبذة تاريخ، مقدمة   
 والجريان

٠٤/١٠  
١ 

خواص الموائع، وحدات القياس     ١١/١٠  ٢ 

، الشد السطحي ، اللزوجة وأجهاد القص   
  تطبيقات–خاصية الشعرية وال

١٨/١٠  
٣ 

، الضغط ، الموائع في حالة السكون   
األرتفاع، الكثافة   

٢٥/١٠  
٤ 

أجهزة ، الضغط المطلق ، ضغط المقياس   
لضغطقياس ا  

٠١/١١  
٥ 

 –القوى على السطوح المستوية والمحدبة   
 تطبيقات

٠٨/١١  
٦ 

الجريان الثابت  ، حرآة السائل الكينماتية  
 وغير الثابت والمنتظم وغير المنتظم

١٥/١١  
٧ 

معادلة األتصال معادلة ، القوانين األساسية  
معادلة أويلر،الطاقة   

٢٢/١١  
٨ 

 خط األنسياب خط الطاقة الخط  
  تطبيقات–الهايدروليكي 

٢٩/١١  
٩ 

قانون حفظ الزخم، المضخات والعنفات     ٠٦/١٢  ١٠ 

، الحنيات في االنابيب ، معادالت الزخم   
 المنشأت  في القنوات

١٣/١٢  
١١ 

الجريان على ،جريان المائع الحقيقي   
السرعةمقطع توزيع ، السطوح المتاخمة   

٢٠/١٢  
١٢ 

الطباقي أجهاد القص في الجريان   
قوى الجر، واألضطرابي   

٢٧/١٢  
١٣ 

سمك ، توطد الجريان ، الطبقات المتاخمة   
 الطبقة المتاخمة

٠٣/١  
١٤ 

رابيالطبقة المتاخمة الطباقية واألضط    ١٠/١  ١٥ 
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 عطلة نصف السنة
  

  :             توقيع العميد:                                                 توقيع االستاذ
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

توطد ،الجريان في القنوات المغلقة   
معادلة برنولي ،الجريان   

١٤/٢  
١ 

الخسائر الرئيسية والخسائر الثانوية  
٢١/٢  

٢ 

معامل األحتكاك ، ي معادلة دارس    
٢٨/٢  

٣ 

 الجريان الطباقي في األنابيب   
٠٧/٣  

٤ 

 الجريان األضطرابي في االنابيب   
١٤/٣  

٥ 

 تصاميم الخطوط  األنبوبية   
٢١/٣  

٦ 

ضائع الطاقة في األنابيب غير   
معادلة هيزن وليم ، الدائرية   

٢٨/٣  
٧ 

–الجريان في األنابيب التجارية   
 تطبيقات 

٦/٤  
٨ 

تطبيقات _ الجريان المنقسم     
١٣/٤  

٩ 

الجريان في القنوات المفتوحة   
الجريان الثابت المنتظم ،  

٢٠/٤  
١٠ 

معادلة ، المقاطع الهندسية للقنوات   
 ماننك وشيزي 

٢٧/٤  
١١ 

 المقطع األمثل والعمق البديل   
٤/٥  

١٢ 

الطاقة النوعية والمقطع الحرج في   
 القنوات المستطيلة 

١١/٥  
١٣ 

الطاقة النوعية والمقطع الحرج في   
 القنوات غير  المستطيلة 

١٨/٥  
١٤ 

خصائص الجريان غير المنتظم   
تطبيقات _  

٢٥/٥  
١٥ 



  تكنولوجيةالجامعة ال : أسم الجامعه
قسم هندسة البناء : //أسم الكليه

  واألنشاءات 
  فرع هندسة البناء وأدارة      : أسم القسم

                  المشاريع
علي صادق عباس .د: أسم المحاضر

   السعدي
   مدرس: اللقب العلمي

   دآتوراه: المؤهل العلمي
 قسم هندسة البناء : مكان العمل

  واألنشاءات 

 

  اقجمهورية العر
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 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( كتروني على االنترنت  االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االل:مالحظة

    ١٦ 

  
  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ


