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  ))السنوية (( أستمارة الخطة التدريسية 
 

Dr. Alaa K. Abdul Karim                  عالء كمال عبد الكريمم.د  التدريسي: اسم 

dr.alaak@yahoo.com البريد االلكتروني:  

 اسم المادة: ميكانيك هندسي 

 :مقررالفصل ثالث ساعات نظري إضافة إلى ساعة مناقشة أسبوعيا 

ف الطالب أساسيات علم السكون والحرآة والمتمثلة بدراسة القوى تعري
والعزوم والمحصلة ودراسة االتزان بالمستوي والفراغ مع دراسة االحتكاك 

المساحة األول ولثاني ودراسة الحرآة بأنواعها وقوانين  مثم معرفة عز
 نيوتن للحرآة 

  ة:اھداف الماد

القوى والعزوم وتحليلها -  
مة القوى محصلة أنظ -  
االتزان في المستوي والفراغ-  
االحتكاك -  
عزم المساحة األول والثاني -  
القوة ، الكتلة ،التعجيل مع قوانين نيوتن للحرآة -  
مقدمة للشغل والطاقة  -  

  ة:التفاصيل االساسيه للماد

Engineering Mechanics  By Higden ة:الكتب المنھجي  

1. Engineering Mechanics  , statics and dynamic by Hibbler 
2. Engineering Mechanics  By Meriam                

  ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي
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 الثاني

  :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي 
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  الفصل الدراسي االول – روس االسبوعيجدول الد
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 
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مقدمة للقوى والعزوم   
 1 3-11-2010 والمزدوجات

مقدمة للقوى والعزوم   
 2 10-11-2010 والمزدوجات

مقدمة للقوى والعزوم   
 3 17-11-2010 والمزدوجات

والعزوم مقدمة للقوى   
 4 24-11-2010 والمزدوجات

  
 5 1-12-2010 محصلة أنظمة القوى

  
 6 8-12-2010 محصلة أنظمة القوى

  
 7 15-12-2010 محصلة أنظمة القوى

  
 8 22-12-2010 محصلة أنظمة القوى

االتزان في المستوي   
 9 29-12-2010 والفراغ

االتزان في المستوي   
 10 5-1-2011  والفراغ

االتزان في المستوي   
 11 12-1-2011 والفراغ

االتزان في المستوي   
 12 19-1-2011 والفراغ

   
 13 

   
 

14 

   
 

15 

    16 

 عطلة نصف السنة
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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 
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االتزان في المستوي   
 1 16-2-2011 والفراغ

  
 2 23-2-2011 االحتكاك

  
 3 2-3-2011 االحتكاك

عزم المساحة األول ،   
 4 9-3-2011 مرآز الثقل

عزم المساحة األول ،   
لثقلمرآز ا  2011-3-16 5 

عزم المساحة األول ، عزم  
 6 23-3-2011 المساحة الثاني 

  
 7 30-3-2011 عزم المساحة الثاني

  
 8 6-4-2011 عزم المساحة الثاني

  
 9 13-4-2011 علم الحرآة المجردة

  
 10 20-4-2011 علم الحرآة المجردة

  
 11 27-4-2011 علم الحرآة المجردة

  
 12 4-5-2011 علم الحرآة المجردة

علم الحرآة  
،القوة ، الكتلةالمجردة

 ، التعجيل

2011-5-11 13 

علم الحرآة  
،القوة ، الكتلةالمجردة

 ، التعجيل

2011-5-18 14 

  
 15 25-5-2011 مقدمة للشغل والطاقة

  
  توقيع العميد:                                                             الكريمم.د  عالء كمال عبد   :األستاذتوقيع 


