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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

االنشائية المختلفة تحت تاثير االحمال الخارجية  في االجزاء المتولدة  الداخلية والعزوم القوى معرفة كيفية تحليل 
وتطبيق هذه والعزوم   جة من  تاثير تلك القوىالمسلطة ومن ثم كيفية حساب االجهادات  واالنفعاالت المختلفة النات

لغرض تاهيل الطالب لموضوع المفاهيم على انواع مختلفة من االجزاء االنشائية كالعتبات والخزانات واالعمدة وغيرها 
 .التصاميم الخرسانية وتصاميم الحديد

 

 خبِؼخ رىز٠ذ / و١ٍخ إٌٙذسخ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 فسُ إٌٙذسخ اٌّذ١ٔخ / اٌّزوش  ؼٍّٟاٌمسُ اٌ .2

اٚ اسُ اٌجزٔبِح األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ِمبِٚخ اٌّٛاد

 ثىٍٛر٠ٛص ٕ٘ذسخ  ِذ١ٔخ اسُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذراسٟ  .5
 سٕٛٞ /ِمزراد /أخزٜ 

 سٕٛٞ

  اٌّؼزّذ   ثزٔبِح االػزّبد .6

  اٌّؤثزاد اٌخبرخ١خ األخزٜ  .7

 7/2216/ 22 ربر٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 ٔبِح األوبد٠ّٟأ٘ذاف اٌجز .9

الداخلية المتولدة  في االجزاء االنشائية المختلفة تحت تاثير االحمال الخارجية المسلطة  والعزوم معرفة كيفية تحليل القوى
وتطبيق هذه المفاهيم على انواع والعزوم  ومن ثم كيفية حساب االجهادات  واالنفعاالت المختلفة الناتجة من  تاثير تلك القوى 

لغرض تاهيل الطالب لموضوع التصاميم الخرسانية وتصاميم من االجزاء االنشائية كالعتبات والخزانات واالعمدة وغيرها مختلفة 
 الحديد.

 

 اٌّطٍٛثخ ٚطزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جزٔبِحِخزخبد اٌ  .12



  
 2الصفحت 

 
  

  اال٘ذاف اٌّؼزف١خ  - أ
ِؼزفخ االخٙبداد ٚخبرخ١خ اٌّسٍطخ اٌمٜٛ ٚاٌؼشَٚ اٌذاخ١ٍخ إٌبردخ ِٓ ربث١ز االحّبي اٌ رح١ًٍ -1أ

 . ٜ ٚاٌؼشَٚ ٚو١ف١خ حسبة رٍه االخٙبداد ِٓ رٍه اٌمٛ اٌّخزٍفخ إٌبردخ

 اٌزؼزف ػٍٝ أٛاع االٔفؼبالد ٚاٌزشٛ٘بد اٌحبصٍخ ِٓ ربث١ز رٍه االخٙبداد . -2أ
خشأبد ٌؼزجبد ٚاٌوب ٌالخشاء االٔشبئ١خ اٌّخزٍفخِؼزفخ و١ف١خ حسبة االخٙبداد ٚاالٔفؼبالد  -3أ

 ٚاالخشاء اٌّؼزضخ ٌؼشَٚ اٌٍٟ ٚاالػّذح ٚغ١ز٘ب.
 ثذا٠خ اٌزؼزف ػٍٝ و١ف١خ رص١ُّ رٍه االخشاء اػزّبدا اٌّؼٍِٛبد اٌسبثمخ . -4أ

 جزٔبِح ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبرار األ٘ذاف –ة 

 .(اٌزصب١ُِ اٌخزسب١ٔخ ٚرصب١ُِ اٌحذ٠ذ ِٛضٛع اٌزص١ُّ االٔشبئٟ ) اٌّذخً اٌٝ  – 1ة 

 خ ثؼض اٌّسبئً ػٍٝ اٌحبسٛة .ثزِد – 2ة 

       رثظ اٌّؼٍِٛبد ثبٌٛالغ إٌٙذسٟ . – 3ة 

 
 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االخزجبراد ا١ِٛ١ٌخ اٌّفبخئخ ٚاالسجٛػ١خ اٌّسزّزح .  -
 اٌزذر٠جبد ٚاألٔشطخ فٟ لبػخ اٌذرص.  -

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثجؼض االٔشطخ. -

 ٟ رحزٛٞ ػٍٝ اِثٍخ ٚرّبر٠ٓ ٌإلفبدح ِٕٙب . إرشبد اٌطالة إٌٝ ثؼض اٌّصبدر اٌز -

 
 طزائك اٌزم١١ُ      

 

 .اٌّشبروخ فٟ لبػخ اٌذرص 
 .رمذ٠ُ األٔشطخ 

 . اخزجبراد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ ٚأٔشطخ 

 
 اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ج

 . اٌّمزر اٌّٛػذ فٟ ٚرس١ٍّٙب اٌٛاخجبد أداء ػٍٝ ٌٍؼًّ اٌطبٌت لذرح رط٠ٛز -1ج        
 ِحبٌٚخ رطج١ك اٌّفب١ُ٘ ثحً أٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌزّبر٠ٓ . -2ج

 ٚإٌّبلشخ. اٌحٛار ػٍٝ اٌطبٌت لذرح رط٠ٛز -3ج

 ِحبٌٚٗ ر١ّٕٗ لذرٖ اٌطبٌت ثبالسزفبدح ِٓ اٌٛسبئً اٌّزبحخ. -4ج        

   
 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌز٠بض١خ اٌزّبر٠ٓ ٚاالشزمبلبد 
 ا١ِٛ١ٌخ ٌٛاخجبدٚا األٔشطخ ثجؼض اٌطبٌت رى١ٍف. 
 ٌٍٛاخجبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالخزجبراد . اٌذرخخ ِٓ ٔسجخ رخص١ص 

 
 
 طزائك اٌزم١١ُ    
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 اٌّسؤ١ٌٚخ ٚرحٍّٗ اٌطبٌت اٌزشاَ د١ًٌ اٌذرص لبػخ فٟ اٌفبػٍخ اٌّشبروخ. 
 َٚاالٔشطخ .  اٌٛاخجبد رمذ٠ُ فٟ اٌّحذد ثبٌّٛػذ االٌزشا 
 ٚاٌّٙبرٜ اٌّؼزفٟ ٚاٌزحص١ً اَاالٌزش ػٓ ٚإٌٙبئ١خ اٌفص١ٍخ االخزجبراد رؼجز. 
 . اٌزطج١مبد ٚاٌزّبر٠ٓ ٚاٌٛاخجبد ا١ِٛ١ٌخ 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخزٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛر  )اٌّٙبرادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبراد اٌؼبِخ-د 

 اٌزم١ٕخ. ٚسبئً ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌطبٌت لذرح ر١ّٕخ  -1د 
 اإلٔززٔذ. ِغ ؼبًِاٌز ػٍٝ اٌطبٌت لذرح ر١ّٕخ  -2د

 اٌّزؼذدح. اٌٛسبئً ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌطبٌت لذرح ر١ّٕخ  -3د

  ٚإٌّبلشخ. اٌحٛار ػٍٝ اٌطبٌت لذرح رط٠ٛز  -4د      

 

 

   
 ث١ٕخ اٌجزٔبِح  .11

 اٌسبػبد اٌّؼزّذح           اسُ اٌّمزر أٚ اٌّسبق رِش اٌّمزر أٚ اٌّسبق اٌّزحٍخ اٌذراس١خ 

 ٟ ػٍّ    ٔظزٞ      

 _  4 ِمبِٚخ اٌّٛاد CE 232 اٌثب١ٔخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛر اٌشخصٟ .12

وحماولة اارات التقنيات اجلديثة يف اعطاء احملادلتبعة يف اجلامعات العادلية واالستفادة من  واالختبارات االطالع على اهم الطرق احلديثة 
 كتب كذلك حماولة تغيري منط االسئلة واالختبارات وطرق التقييم .دلصادر والسد النقص احلاصل با

 
 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بر اٌمجٛي  .13
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 يتم القبول اعتمادا على نظام القبول ادلركزي ادلعتمد من قبل وزاره التعليم العايل والبحث العلمي
 

 أُ٘ ِصبدر اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجزٔبِح .14

1.   Singer “Strength of Materials”, 3rd edition              2. R.C Hibbeler “Mechanics of Materials” 8th edition. 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 برناهحهخرخاث التعلن الوطلىبت هن ال 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ●   ●     ●    ●   اساسٍ هقاوهت الوىاد CE232 الثانُت
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 قرروىرج وصف الون

 

 وصف الوقرر

 

 

 خبِؼخ رىز٠ذ /و١ٍخ إٌٙذسخ . اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

    لسُ إٌٙذسخ اٌّذ١ٔخ . / اٌّزوش ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .2

 ِمبِٚخ اٌّٛادCE232  اسُ / رِش اٌّمزر .3

 دٚاَ رسّٟ أشىبي اٌحضٛر اٌّزبحخ .4

 سٕٛٞ اٌفصً / اٌسٕخ .5

 سبػخ 121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذراس١خ  .6

 21/7/2116 ربر٠خ إػذاد ٘ذا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمزر .8

ومن مث كيفية معرفة كيفية حتليل القوى والعزوم الداخلية  ادلتولدة  يف االجزاء االنشائية ادلختلفة حتت تاثري االمحال اخلارجية ادلسلطة 
حساب االجهادات  واالنفعاالت ادلختلفة الناجتة من  تاثري تلك القوى  والعزوم وتطبيق هذه ادلفاهيم على انواع خمتلفة من االجزاء 

 االنشائية كالعتبات واخلزانات واالعمدة وغريها لغرض تاهيل الطالب دلواوع التصاميم اخلرسانية وتصاميم احلديد .

معرفة كيفية تحليل القوى والعزوم الداخلية  المتولدة  في االجزاء االنشائية المختلفة تحت تاثير االحمال الخارجية المسلطة 
ومن ثم كيفية حساب االجهادات  واالنفعاالت المختلفة الناتجة من  تاثير تلك القوى  والعزوم وتطبيق هذه المفاهيم على انواع 

من االجزاء االنشائية كالعتبات والخزانات واالعمدة وغيرها لغرض تاهيل الطالب لموضوع التصاميم الخرسانية وتصاميم  مختلفة
 الحديد .

 ٚطزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمزربد اٌِخزخ .11
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 .اٌّشبروخ فٟ لبػخ اٌذرص 
 .رمذ٠ُ األٔشطخ 

 . اخزجبراد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ ٚأٔشطخ 

 

  ٘ذاف اٌّؼزف١خ األ -أ
رح١ًٍ اٌمٜٛ ٚاٌؼشَٚ اٌذاخ١ٍخ إٌبردخ ِٓ ربث١ز االحّبي اٌخبرخ١خ اٌّسٍطخ ِٚؼزفخ االخٙبداد  -1أ 

 اٌّخزٍفخ إٌبردخ ِٓ رٍه اٌمٜٛ ٚاٌؼشَٚ ٚو١ف١خ حسبة رٍه االخٙبداد  .

 د اٌحبصٍخ ِٓ ربث١ز رٍه االخٙبداد .اٌزؼزف ػٍٝ أٛاع االٔفؼبالد ٚاٌزشٛ٘ب -2أ
ِؼزفخ و١ف١خ حسبة االخٙبداد ٚاالٔفؼبالد ٌالخشاء االٔشبئ١خ اٌّخزٍفخ وبٌؼزجبد ٚاٌخشأبد  -3أ

 ٚاالخشاء اٌّؼزضخ ٌؼشَٚ اٌٍٟ ٚاالػّذح ٚغ١ز٘ب.
 ثذا٠خ اٌزؼزف ػٍٝ و١ف١خ رص١ُّ رٍه االخشاء اػزّبدا اٌّؼٍِٛبد اٌسبثمخ . -4أ

 
  ّمزر.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبرار األ٘ذاف  -ة 

 اٌّذخً اٌٝ  ِٛضٛع اٌزص١ُّ االٔشبئٟ )اٌزصب١ُِ اٌخزسب١ٔخ ٚرصب١ُِ اٌحذ٠ذ (. –  1ة

 ثزِدخ ثؼض اٌّسبئً ػٍٝ اٌحبسٛة . – 2ة 

 رثظ اٌّؼٍِٛبد ثبٌٛالغ إٌٙذسٟ – 3ة 

   
 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّسزّزح . االخزجبراد ا١ِٛ١ٌخ اٌّفبخئخ ٚاالسجٛػ١خ  -
 اٌزذر٠جبد ٚاألٔشطخ فٟ لبػخ اٌذرص.  -

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثجؼض االٔشطخ. -

 إرشبد اٌطالة إٌٝ ثؼض اٌّصبدر اٌزٟ رحزٛٞ ػٍٝ اِثٍخ ٚرّبر٠ٓ ٌإلفبدح ِٕٙب .  -

 
 طزائك اٌزم١١ُ      

 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 . اٌّمزر اٌّٛػذ فٟ ٚرس١ٍّٙب اٌٛاخجبد أداء ػٍٝ ٌٍؼًّ اٌطبٌت لذرح رط٠ٛز -1ج       
 ِحبٌٚخ رطج١ك اٌّفب١ُ٘ ثحً أٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌزّبر٠ٓ . -2ج

 ٚإٌّبلشخ. اٌحٛار ػٍٝ اٌطبٌت لذرح رط٠ٛز -3ج

 ح ِٓ اٌٛسبئً اٌّزبحخ.ِحبٌٚٗ ر١ّٕٗ لذرٖ اٌطبٌت ثبالسزفبد -4ج        

 
 طزائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

  اٌز٠بض١خاٌزّبر٠ٓ ٚاالشزمبلبد . 
 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌٛاخجبد األٔشطخ ثجؼض اٌطبٌت رى١ٍف. 
 ٌٍٛاخجبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالخزجبراد . اٌذرخخ ِٓ ٔسجخ رخص١ص 

 
 
 طزائك اٌزم١١ُ    
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 اٌّسؤ١ٌٚخ ٍّٗٚرح اٌطبٌت اٌزشاَ د١ًٌ اٌذرص لبػخ فٟ اٌفبػٍخ اٌّشبروخ. 
 َٚاالٔشطخ .  اٌٛاخجبد رمذ٠ُ فٟ اٌّحذد ثبٌّٛػذ االٌزشا 
 ٚاٌّٙبرٜ اٌّؼزفٟ ٚاٌزحص١ً االٌزشاَ ػٓ ٚإٌٙبئ١خ اٌفص١ٍخ االخزجبراد رؼجز. 
 . اٌزطج١مبد ٚاٌزّبر٠ٓ ٚاٌٛاخجبد ا١ِٛ١ٌخ 

 
 ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛر اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبراد األخزٜ اٌّزؼٍمخ ثمبثٍاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبراد -د 

 اٌزم١ٕخ. ٚسبئً ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌطبٌت لذرح ر١ّٕخ  -1د 
 اإلٔززٔذ. ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌطبٌت لذرح ر١ّٕخ  -2د

 اٌّزؼذدح. اٌٛسبئً ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ اٌطبٌت لذرح ر١ّٕخ  -3د

  ٚإٌّبلشخ. اٌحٛار ػٍٝ اٌطبٌت لذرح رط٠ٛز  -4د      
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 زر.ث١ٕخ اٌّم11

اسُ اٌٛحذح / أٚ  ِخزخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّٛضٛع
 طز٠مخ اٌزم١١ُ طز٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِزاخؼخ السبس١بد  ِمذِخ 4 1

 ا١ٌّىب١ٔه إٌٙذسٟ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ شزٚط االرشاْ اٌمٜٛ ٚاٌؼشَٚ 4 2

 بدٚٚاخج ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االخٙبداد اٌجس١طخ اد اٌّحٛر٠خاالخٙبد 4 3

 ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االخٙبداد اٌجس١طخ اخٙبداد اٌمص  4 4

 ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االخٙبداد اٌجس١طخ االخٙبداد فٟ اٌجزاغٟ 4 5

 ٚٚاخجبد ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ س١طخاالخٙبداد اٌج اٌخشأبد رل١مخ اٌدذراْ 4 6

ٚاِزحبْ  ِٕٚبلشخ

 أٟ
 االٔفؼبالد اٌجس١طخ رؼز٠ف االٔفؼبي ،لبْٔٛ ٘ٛن . 4 7

 
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ِٕٚبلشخ
 االٔفؼبالد اٌجس١طخ االٔفؼبالد اٌّحٛر٠خ 4 8

 

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ِٕٚبلشخ
ٔسجخ ثٛاسبْ ،االٔفؼبي ثبردب١٘ٓ  4 9

 دب٘بدٚثالثخ ار

 االٔفؼبالد اٌجس١طخ

 

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ٚٚاخجبد ِٕٚبلشخ
 االٔفؼبالد اٌجس١طخ االٔفؼبالد اٌحزار٠خ 4 11

 

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

ِٕٚبلشخ ٚاِزحبْ 

 شٙزٞ
ٌالخشاء  حسبة اخٙبد اٌمص 4 11

 اٌّؼزضخ ٌؼشَٚ االٌزٛاء

 االٌزٛاء

 

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ِٕٚبلشخ
 االٌزٛاء حسبة سا٠ٚخ االٌزٛاء 4 12

 

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ٚٚاخجبد ِٕٚبلشخ
 االٌزٛاء االٌزٛاء ٌٍّمبطغ غ١ز اٌذائز٠خ 4 13

 

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

ٚاِزحبْ  ِٕٚبلشخ

 أٟ
ِخططبد اٌمص  لٜٛ اٌمص ٚاٌؼشَٚ فٟ اٌؼزجبد 4 14

 ٚاٌؼشَ

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ِٕٚبلشخ
ِخططبد اٌمص  مبق ِؼبدٌخ اٌمص ٚاٌؼشَاشز 4 15

 ٚاٌؼشَ

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ِٕٚبلشخ
ِسبئً فٟ لٜٛ اٌمص ٚاٌؼشَٚ  4 16

 فٟ اٌؼزجبد

ِخططبد اٌمص 

 ٚاٌؼشَ

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ٚٚاخجبد ِٕٚبلشخ
ِسبئً فٟ لٜٛ اٌمص ٚاٌؼشَٚ  4 17

 فٟ اٌؼزجبد

ِخططبد اٌمص 

 ٚاٌؼشَ

ػبِخ  اسئٍخ ٔظزٞ +ِٕبلشخ

ِٕٚبلشخ ٚاِزحبْ 

 شٙزٞ
 اخٙبداد االٔحٕبء فٟ  4 18

 اٌؼزجبد

 االخٙبداد فٟ اٌؼزجبد

 

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ِٕٚبلشخ
 االخٙبداد فٟ اٌؼزجبد اخٙبداد اٌمص فٟ اٌؼزجبد 4 19

 

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ

 ِٕٚبلشخ
 االخٙبداد فٟ اٌؼزجبد اٌزص١ُّ ٌالٔحٕبء ٚاٌمص 4 21

 

اسئٍخ ػبِخ  +ِٕبلشخٔظزٞ 

 ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االخٙبداد فٟ اٌؼزجبد  خز٠بْ اٌمص 4 21

 ِٕٚبلشخ
اٌّمبطغ اٌّزوجخ ،اٌّمبطغ  4 22

 اٌىٛٔىز٠ز١خ

اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االخٙبداد فٟ اٌؼزجبد

ِٕٚبلشخ ٚاِزحبْ 

 شٙزٞ
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .11

12.  

 .Singer “Strength of Materials” 3rd edition ـ اٌىزت اٌّمزرح اٌّطٍٛثخ 1

 .Hibbeler “Mechanics of Solids” 8th edition )اٌّصبدر(  ـ اٌّزاخغ اٌزئ١س١خ 2
 

               ٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ـ اٌىزت ٚاٌّزاخغ اا

 ( اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبر٠ز ،.... ) 
E.J.HEARN “Mechanics of Materials 1” 3rd 
edition. 
Popov “Engineering Mechanics of Solids” 

ة ـ اٌّزاخغ االٌىزز١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزز١ٔذ 

.... 
You tube. 

 
 خطخ رط٠ٛز اٌّمزر اٌذراسٟ  .13

   

 ( وىزبة ِٕٙدٟ . Hibbelerزبة )اػزّبد و-1

 حً اٌّسبئً ثبسزخذاَ ثزاِح اٌحبسٛة وٛاخجبد . -2

 

 

 

 
 

اسئٍخ ػبِخ  لشخٔظزٞ +ِٕب االخٙبداد اٌّزوجخ االخٙبد فٟ ٔمطخ 4 23

 ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االخٙبداد اٌّزوجخ ِؼبدٌخ رذ٠ٚز االخٙبداد 4 24

 ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االخٙبداد اٌّزوجخ دائزح ِٛر 4 25

ٚاِزحبْ  ِٕٚبلشخ

 أٟ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االٔفؼبالد اٌّزوجخ ِؼبدٌخ رذ٠ٚز االٔفؼبالد 4 26

 ٚٚاخجبد بلشخِٕٚ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ اٌٙطٛي فٟ اٌؼزجبد اٌٙطٛي ثطز٠مخ اٌزىبًِ 4 27

 ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ اٌٙطٛي فٟ اٌؼزجبد اٌٙطٛي ثطز٠مخ ػشَ اٌّسبحخ 4 28

ِٕٚبلشخ ٚاِزحبْ 

 شٙزٞ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االػّذح طج١ؼخ ِسبئً اٌؼزجخ ػّٛد 4 29

 ِٕٚبلشخ
اسئٍخ ػبِخ  ٔظزٞ +ِٕبلشخ االػّذح االٔجؼبج فٟ االػّذح 4 31

 ِٕٚبلشخ


