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 التدريسي: اسم محمد جعفر حمود

mjh_smm@yahoo.com البريد االلكتروني :

                                                                                         سم المادة: أ مقاومة موا د

 مقررالفصل:  أربعة ساعات أسبوعيا–سنوي 

التعرف على التصرف الدي تبديه العناصر االنشائيه تحت االحمال المسلطة وحساب االجهادات 
واالنفعاالت الناتجة عنها.   اهداف المادة:

رسم المخطط البياني لتغيرقوى القص والمحورية وعزوم النحناء على طول العتبة . 
باستعمال معادالت مشتقة يمكن تقدير قيمة االجهادات والتشوهات في العناصر االنشائية ثم مقارنتها مع 

 القيم المسموحة.   
 التفاصبل االساسيه للمادة:                         

Introduction to Mechanics of Solids ( by: Popov)                           :الكتب المنهجية 

Strength of Materials (by: Singer) & other books under the titles containing 

Strength or Mechanics of Materials. :المصادر الخارجية 

%70% ،االمتحان النهائي 15%   ،الفصل الدراسي الثاني 15الفصل الدراسي االول   
                   تقديرات الفصل:

: معلومات اضافية 

 
 

 
  الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
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مقدمة وتعاريف توضيحية عامة. مراجعة عن   
 01 26/09/2010 كيفية ايجاد ردود االفعال.

فكرة عن قوى القص والمحورية وعزوم   
 02 03/10/2010 االنحناءورسوماتها البيانية بطريقة القطع

العالقات بين الحمل ،قوى القص وعزم االنحناء   
 03 10/10/2010 والمعادالت التفاضلية للتوازن.

مخططات قوى القص والمحورية وعزوم   
االنحناء بطريقة المساحات.  17/10/2010 04 

 05 23/10/2010 كدا  

 06 30/10/2010 االجهادات: فكرة االجهاد واالجهادات المحورية  

 07 06/11/2010 كدا  

االنفعال والتشوهات المحورية وتأثيرات   
 08 13/11/2010 الحرارة.

 09 20/11/2010 كدا  

 10 27/11/2010 كدا  

 11 04/12/2010 عزم اللي للمقاطع الدائرية  

 12 11/12/2010 عزم اللي للمقاطع غير الدائرية  

عزم اللي في المقاطع المجوفة دات الجدران   
 13 18/12/2010 الرقيقة

 14 25/12/2010 اجهادات االنحناء في العتبات  

 15 01/01/2011 كدا  

 16 08/01/2011 اجهادات االنحناء في العتبات المركبة  
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  الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي   
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 01 13/02/2011 أجهادات القص في العتبات  

 02 20/02/2011 كدا  

 03 27/02/2011 مركز القص  

 04 06/03/2011 االجهادات المركبة  

 05 13/03/2011 كدا  

 06 20/03/2011 تحليل االجهادات ودائرة مور لالجهادات  

 07 27/03/2011 كدا  

انحراف العتبات :المعادالت التفاضلية   
 08 03/04/2011 لالنحراف المرن(الظروف الحدودية )

 09 10/04/2011 طريقة التكامل المباشر  

 10 17/04/2011 كدا  

 11 25/04/2011 طريقة مساحة العزم  

 12 02/05/2011 كدا  

 13 10/05/2011 مراجعة  

 14 17/05/2011 االوعية الضغطية دات الجدران الرقيقة  

 15 25/05/2011 مراجعة عامة  
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