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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 

علي صادق عباس السعدي.د :التدریسي اسم

hmalwash@yahoo.com   :البرید االلكتروني

میكانیك الموائع :اسم المادة

:مقررالفصل

وطرق باألخص الماء وخصائص الجریان في القنوات المغلقة والمفتوحة  دراسة خواص الموائع
.قوى على السطوح المغمورة كلیآ وجزئیآ التصمیم وحساب ال

  :ةاھداف الماد

القوى على السطوح المستویة والمحدبة , جریان ببعد واحد , جریان المائع المثالي , خواص الموائع 
معادلة , معادلة دارسي , معادلة الصاقة ومعادلة األتصال , جریان المائع الحقیقي , المغمورة كلیآ أو جزئیآ 

, الجریان في القنوات المفتوحة , انقسام الجریان , الجریان في األنابیب , مضخات والعنفات ال, الزخم 
.معادلة ماننك ومعادلة شیزي 

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

نعمة حمد عمارة. د. أ)   میكانیك الموائع ( منھجي كتاب    :ةالكتب المنھجی

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان النھائي اتالمختبر الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي
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  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی
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وع
سب

اال

خصائص الموائع والجریان, یة نبذة تاریخ, مقدمة 
04/10 1

خواص الموائع, وحدات القیاس 
11/10 2

 –خاصیة الشعریة وال, الشد السطحي , اللزوجة وأجھاد القص 
تطبیقات 18/10 3

األرتفاع, الكثافة , الضغط , الموائع في حالة السكون 
25/10

4

لضغطأجھزة قیاس ا, الضغط المطلق , ضغط المقیاس 
01/11

5

تطبیقات –القوى على السطوح المستویة والمحدبة 
08/11

6

الجریان الثابت وغیر الثابت والمنتظم ,  حركة السائل الكینماتیة
وغیر المنتظم 15/11 7

معادلة أویلر,معادلة األتصال معادلة الطاقة , القوانین األساسیة
22/11

8

تطبیقات –الھایدرولیكي  خط األنسیاب خط الطاقة الخط
29/11

9

قانون حفظ الزخم, المضخات والعنفات 
06/12

10

المنشأت  في القنوات, الحنیات في االنابیب , معادالت الزخم 
13/12

11

مقطع , الجریان على السطوح المتاخمة ,جریان المائع الحقیقي 
السرعةتوزیع  20/12

12

قوى الجر, الطباقي واألضطرابي أجھاد القص في الجریان 
27/12

13

سمك الطبقة المتاخمة, توطد الجریان , الطبقات المتاخمة 
03/1

14

رابيالطبقة المتاخمة الطباقیة واألضط
10/1

15

16

عطلة نصف السنة
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معادلة ,توطد الجریان ,الجریان في القنوات المغلقة 
برنولي  14/2

1

اخلسائر الرئیسیة واخلسائر 
الثانویة  21/2

2

معامل األحتكاك , عادلة دارسي م
28/2

3

الجریان الطباقي في األنابیب 
07/3

4

الجریان األضطرابي في االنابیب 
14/3

5

تصامیم الخطوط  األنبوبیة 
21/3

6

ضائع الطاقة يف األنابیب غري 
معادلة هیزن ولیم , الدائریة  28/3

7

–اجلریان يف األنابیب التجاریة 
یقات تطب 6/4

8

تطبیقات _ اجلریان املنقسم 
13/4

9

اجلریان يف القنوات املفتوحة 
اجلریان الثابت املنتظم , 20/4

10

معادلة , المقاطع الھندسیة للقنوات 
ماننك وشیزي 

27/4
11

المقطع األمثل والعمق البدیل 
4/5

12

الطاقة النوعیة والمقطع الحرج في 
ستطیلة القنوات الم

11/5
13

الطاقة النوعیة والمقطع الحرج في 
القنوات غیر  المستطیلة 

18/5
14

خصائص الجریان غیر المنتظم 
تطبیقات _

25/5
15

16
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