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 المادة أهداف
 
 

الهدف من هذه المادة هي ان يكتسب الطالب اساسيات في مقاومة المواد, بحيث يكون الطالب قادر 
على تحليل وتصميم مختلف انواع العناصر الموجودة في االجزاء الميكانية وكذلك في المنشات 

حساب االجهادات,االنفعاالت,الهطول, القوى الهندسية المدنية , لهذا سوف يتعلم الطالب كيفية 
المحورية , قوى القص , عزوم االنحناء , عزوم اللي لمختلف انواع العناصر االنشائية المعرضة لمختلف 

 انواع االحمال.
 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 
 

بصورة رئيسية الى عدة فصول يتم فيها تتناول مواضيع االجهاد البسيط واالجهاد المركب  المادة تنقسم
حسابات االجهادات في نقطة معينة واالنفعاالت والتشوهات الناتجة من مختلف  واالجهادات الحرارية و

محورية انواع االحمال وحسابات الهطول بطرق مختلفة. كما تتضمن فصول تتناول كيفية حساب القوى ال
و قوى القص وعزوم االنحناء وعزوم اللي وتصميم وتحليل مختلف االجزاء االنشائية مثل العتبات 

 .واالعمدة والمشفتات ووصالت الترابط وغيرها المهمة جدا في مختلف المجالت الهندسة
 Strength of Materials", Ferdinand L. Singer , 3rd Edition, 1980" الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية
 
 

" Introduction to mechanics of Materials " , Paul E. Popov, 2nd 
Edition" 1956 
"Elements Strength of Materials", Stephen P. Timoshenko and D. H. 
Young, 5th Edition , 2011. 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
03% 03% 03% - 03% 

 معلومات اضافية
 
 

     

 

 

 ديالى اسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:
 الهندسة المدنية اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
 مرتضى أمير اسماعيلاسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:
 دكتوراه هندسة مدنية العلمي:المؤهل 

 جامعة ديالى مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

1 21/9/2014 
  مقدمة هاد العموديجاال, االجهاد البسيط 

2 28/9/2014 
  مقدمة  .اجهاداالسناد , اجهاد القص

3 
5/10/2014 

  يفحص الشد للمعادن,فحص ال :1تجربة  االنفعال البسيط , تصميم الوصالت البسيطة

4 
12/10/2014 

  فحص الشد للمعادن,فحص الي :1تجربة  مخطط االجهادواالنفعال , االنفعال

5 
19/10/2014 

  فحص الشد للمعادن,فحص الي :1تجربة  تشوهات القص ,قانون هوك

6 
26/10/2014 

  فحص الشد للمعادن,فحص الي :1تجربة  االجزاء الغير محددة , نسبة بوسون

7 
2/11/2014 

 فحص االلتواء للمعادن :2تجربة اللي ,اجهاد الحرارة 

 

 

  فحص االلتواء للمعادن :2تجربة زاوية الدوران , صيغة الي 9/11/2014 8

9 
16/11/2014 

طريقة  -مخططات العزم والقص,  انتقال الطاقة 

 المقاطع

  فحص االلتواء للمعادن :2تجربة

  فحص االلتواء للمعادن :2تجربة طريقة المقاطع -مخططات العزم والقص 23/11/2014 11

11 

30/11/2014 

 االجهادات واالنفعاالت واالود :3تجربة طريقة المقاطع -مخططات العزم والقص

 لالعتاب الفوالذية تحت تأثيرانشاء فقط

 

 

12 
7/12/2014 

 االجهادات واالنفعاالت واالود :3جربة طريقة الرسم -مخططات العزم والقص

 فقط ثناءلالعتاب الفوالذية تحت تأثيران

 

13 

14/12/2014 

 االجهادات واالنفعاالت واالود :3تجربة طريقة الرسم -مخططات العزم والقص

 فقط ثناءلالعتاب الفوالذية تحت تأثيران

 

 

14 

21/12/2014 

 , طريقة الرسم -مخططات العزم والقص

 االجهادات في العتبات
 االجهادات واالنفعاالت واالود :3جربة

 فقط ثناءلالعتاب الفوالذية تحت تأثيران

 

 

15 

28/12/2014 

 االجهادات واالنفعاالت واالود :3جربة العتبات غير متناظرة االنثناء ,صيغة 

 فقط ثناءلالعتاب الفوالذية تحت تأثيران

 

 

16 
4/1/2015 

 االجهادات واالنفعاالت واالود :3جربة العتبات غير متناظرة االنثناء ,صيغة 

 فقط ثناءلالعتاب الفوالذية تحت تأثيران

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:
 الهندسة المدنية اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
 مرتضى أمير اسماعيلاسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:
 دكتوراه هندسة مدنية المؤهل العلمي:

 جامعة ديالى مكان العمل:



 الســـــنةعطلــــــــة نصــف 

17 

15/2/2015 

 ,صيغة القص -االجهادات في العتبات 

 جريان القص في المقاطع المشكلة

 االجهادات واالنفعاالت واالود :3جربة

 فقط ثناءلالعتاب الفوالذية تحت تأثيران

 

 

18 

22/2/2015 

تصميم االعتاب  , مركز القص

 والمشفتات
 االجهادات واالنفعاالت واالود :3جربة

 فقط ثناءلالعتاب الفوالذية تحت تأثيران

 

 

19 1/3/2015 
  قياس االنفعال في اعتاب االلمنيوم :4تجربة  تصميم االعتاب المنتظمة 

  قياس االنفعال في اعتاب االلمنيوم :4تجربة  بةاالعتاب المرك,  تصميم الشفت 8/3/2015 21

21 
15/3/2015 

االعتاب من مواد بة, االعتاب المرك

 .مختلفة

  قياس االنفعال في اعتاب االلمنيوم :4تجربة 

22 
22/3/2015 

االعتاب  ,االعتاب من مواد مختلفة

 الخرسانيةالمسلحة
  قياس االنفعال في اعتاب االلمنيوم :4تجربة 

23 
29/3/2015 

انتقال ,  االعتاب الخرسانيةالمسلحة

 .االجهاد

  قياس االنفعال في اعتاب االلمنيوم :4تجربة 

24 
5/4/2015 

معادلة  ,انتقال االجهات في المستوي

 االنتقال
  قياس االنفعال في اعتاب االلمنيوم :4تجربة 

  فحص االنضغاط لالعمدة الفوالذية: 5تجربة  المحني المرن -األود, دائرة موهر 12/4/2015 25

26 
19/4/2015 

 الميل واالزاحة بطريقة التكامل

 االستمراريةدالة عدم , المزدوجة

  فحص االنضغاط لالعمدة الفوالذية: 5تجربة 

27 
26/4/2015 

 فحص االنضغاط لالعمدة الفوالذية: 5تجربة  راكبطريقة الت , طريقة عزم المساحة

 

 

28 
3/5/2015 

االعمدة انواع , الحمل الحرج -االعمدة

 مختلفة من المساند

  فحص االنضغاط لالعمدة الفوالذية: 5تجربة 

  فحص االنضغاط لالعمدة الفوالذية: 5تجربة  صيغة القاطع -االعمدة 10/5/2015 29

  فحص االنضغاط لالعمدة الفوالذية: 5تجربة  تطبيقات حاسبة 17/5/2015 31

   تطبيقات حاسبة 24/5/2015 31

   تطبيقات حاسبة 13/5/2015 32

 :توقيع العميد          :توقيع االستاذ

  


