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 وضف امربانمج ال اكدميي

The aim of this course is to enable the student to: 

1.Studying the concepts of engineering mechanics and its applications in  
   statics and dynamics.   
2. How to analyze  the different stresses that acting on structures. 
3. Analyze different  forces , stresses& moments of structures. 

 

 امخفطيل اموضف ت

 خامؼة حكريت/لكية اميندسة املؤسسة امخؼوميية .0

 كسم اميندسة املدهية املسم امؼومي / املرنز .6

 ملياكهيم امينديسا             امربانمج ال اكدميي او امليينامس  .3

 باكموريوس ىندسة مدهية امس امشيادة اههنائية .4

 س نوي امنظام ادلرايس .5

  برانمج الاغامتد املؼمتد .6

  املؤثرات اخلارحية ال خرى .7

ػداد اموضف .8  25/7/6106 اترخي ا 

  اىداف امربانمج الااكدميي .9

The aim of this course is to enable the student to: 

 Studying the concepts of engineering mechanics and its applications in  
   statics and dynamics.   

 How to analyze  the different stresses that acting on structures. 

 Analyze different  forces , stresses& moments of structures. 

01. 

 املعووتة وظرائق امخؼومي وامخؼمل وامخليمي ربانمجخمرخات ام

 الاىداف املؼرفية

      .املوى واهواغيايخؼرف امعامة ػىل ظبيؼة     -0أ  

 .امؼزوم واملزدوخاتيخؼرف امعامة ػىل ظبيؼة -6أ  
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 .امخوازنيخؼرف امعامة ػىل خطائص  -3أ  

 .خمعط اجلسم احلريخؼرف امعامة ػىل -4أ  

 .املس امنت وامييالكيخؼرف امعامة ػىل  -5أ  

 .غزم املطور اذلايت ومرنز امثلل والاحتاككيخؼرف امعامة ػىل -6أ  

 ربانمجاخلاضة ابم ال ىداف املياراثية –ب 

 حبوث خترج.– 0ب 

 امثةل ثعبيلية. – 6ب 

 رتط  املؼوومات ابمواكع امينديس.   - 3ب 

 وامخؼملظرائق امخؼومي 

 الاختبارات اميومية املفاحئة والاس بوغية املس مترة . -

 امخدريبات وال وشعة يف كاػة ادلرس. -

ىل تؼظ  - رشاد امعالب ا  فادة مهنا .املطادر اميت حتخوي ػىل امثةل ومتارين ا   مال 

 ظرائق امخليمي

 .املشارنة يف كاػة ادلرس 

 ثلدمي ال وشعة. 

 وأ وشعة . ئيةوهنا اختبارات فطوية 

 ال ىداف اموخداهية واملميية . -ج

 . امللرر املوػد يف وجسومييا امواحبات أ داء ػىل نوؼمل امعامة كدرة ثعوير -0ج        

 حماوةل ثعبيق املفاىمي حبل اهواع خمخوفة من امامترين . -6ج

 واملناكشة. احلوار ػىل امعامة كدرة ثعوير -3ج

 امعامة ابالس خفادة من اموسائل املخاحة.حماوهل حمنيو كدره  -4ج   

 ظرائق امخؼومي وامخؼمل    
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 امامترين والاشاكميات امرايضية 

 ادلاغية وامواحبات ال وشعة تبؼظ امعامة حلكيف. 

 نوواحبات اميومية والاختبارات . ادلرخة من وس بة ختطيص 

 ظرائق امخليمي   

 املسؤومية وحتمهل امعامة امزتام دميل ادلرس كاػة يف امفاػةل املشارنة. 

 وامبحوث. امواحبات ثلدمي يف احملدد ابملوػد الامزتام 

 وامليارى املؼريف وامخحطيل الامزتام غن واههنائية امفطوية الاختبارات ثؼرب. 

 امخعبيلات وامامترين وامواحبات اميومية 

 .امشخيص(اتوية امخوظيف وامخعور ال خرى املخؼولة تل )املياراتاملنلوةل امخب ىيوية و  امليارات امؼامة -د 

 امخلنية. وسائل مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -0د

 اال هرتهت. مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -6د

 املخؼددة. اموسائل مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -3د

 واملناكشة. احلوار ػىل امعامة كدرة ثعوير    -4د

 تنية امربانمج .00

املرحةل 

 ادلراس ية
 أ مس امللرر او املساق رمز امللرر أ و املساق

 امساػات املؼمتدة

 معًل هظري

 - 4 املياكهيم امينديس CE102 الاوىل

 امخخعيط نوخعور امشخيص .06

من خالل الاظالع ػىل امه امعرق احلديثة املخبؼة يف اجلامؼات امؼاملية والاس خفادة من حمارضات اجلامؼات 

 امؼريلة مسد امنلص احلاضل ابمخعور امؼومي اذلي خيطص ىذا امللرر يف امبدل.

 املؼيد(ال هظمة املخؼولة ابالمخحاق ابملكية أ و  )وضعمؼيار املبول  .03

 يمت املبول اغامتدا ػىل هظام املبول املرنزي املؼمتد من كبل وزاره امخؼومي امؼايل وامبحث امؼومي

 املؼوومات غن امربانمجأ مه مطادر  .04
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 -المصادر بالمغة االنكميزية:

1. ENGINEERING MECHANICS by Singer 
 2. ENGINEERING MECHANICS by Hibbeler 10th edition , 2012  

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
اسن 

 الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

تُالوعرفاألهذاف   
 ُتالوهاراتاألهذاف 

برناهجالخاصت بال  

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت

الوهاراث العاهت 

        الونقىلتوالتأهُلُت 

الوهاراث األخري  )

الوتعلقت بقابلُت 

التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

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

 االولً
CE 

102 

الوُكانُك 

 الهنذسٍ
 اساسٍ

  3    3     3   3  

 منوذج وضف امللرر

The aim of this course is to enable the student to: 

1. Studying the concepts of engineering mechanics and its applications in statics  
   and dynamics   
2. How to analyze  the different stresses that acting on structures. 

3. Analyze different  forces , stresses& moments of structures. 
 

 امخفطيل اموضف ت

 خامؼة حكريت/لكية اميندسة املؤسسة امخؼوميية .0

 كسم اميندسة املدهية املسم امؼومي  / املرنز .6

 (CE102) /املياكهيم امينديس امس / رمز امللرر .3

 أ شاكل احلضور املخاحة .4
حضور يويم حسة خدول ادلروس 

 الاس بوغي
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 س نوي امفطل / امس نة .5

 ساػة 120 ػدد امساػات ادلراس ية )املكي( .6

ػداد ىذا اموضف .7  25/7/6106 اترخي ا 

 اىداف امللرر .8

The aim of this course is to enable the student to: 

 Studying the concepts of engineering mechanics and its applications in 
statics and dynamics   

 How to analyze  the different stresses that acting on structures. 

 Analyze different  forces , stresses& moments of structures. 
 خمرخات امللرر وظرائق امخؼومي وامخؼمل وامخليمي .9

 

 الاىداف املؼرفية

 .املوى واهواغيايخؼرف امعامة ػىل ظبيؼة     -0أ  

 .امؼزوم واملزدوخاتيخؼرف امعامة ػىل ظبيؼة -6أ  

 .امخوازنيخؼرف امعامة ػىل خطائص  -3أ  

 .خمعط اجلسم احلريخؼرف امعامة ػىل -4أ  

 .املس امنت وامييالكيخؼرف امعامة ػىل  -5أ  

غزم املطور اذلايت ومرنز امثلل يخؼرف امعامة -6أ  

 .والاحتاكك

 

 ال ىداف املياراثية اخلاضة ابمربانمج –ب 

 حبوث خترج.– 0ب 

 امثةل ثعبيلية. – 6ب 

رتط  املؼوومات ابمواكع    - 3ب 

 مينديس.ا

 ظرائق امخؼومي وامخؼمل
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 الاختبارات اميومية املفاحئة والاس بوغية املس مترة . -

 امخدريبات وال وشعة يف كاػة ادلرس. -

فادة مهنا - ىل تؼظ املطادر اميت حتخوي ػىل امثةل ومتارين مال  رشاد امعالب ا   ا 

 ظرائق امخليمي

 

  كاػة ادلرس.املشارنة يف 

 .ثلدمي ال وشعة 

  اختبارات فطوية وهنائية

 وأ وشعة .

 

 ال ىداف اموخداهية واملميية . -ج

 . امللرر املوػد يف وجسومييا امواحبات أ داء ػىل نوؼمل امعامة كدرة ثعوير -0ج        

 حماوةل ثعبيق املفاىمي حبل اهواع خمخوفة من امامترين . -6ج

 واملناكشة. احلوار ػىل امعامة كدرة ثعوير -3ج

 حماوهل حمنيو كدره امعامة ابالس خفادة من اموسائل املخاحة. -4ج   

 ظرائق امخؼومي وامخؼمل    

 

 امامترين والاشاكميات امرايضية 

 ادلاغية وامواحبات ال وشعة تبؼظ امعامة حلكيف. 

 نوواحبات اميومية والاختبارات . ادلرخة من وس بة ختطيص 

 ظرائق امخليمي   

 

 املسؤومية وحتمهل امعامة امزتام دميل ادلرس كاػة يف امفاػةل املشارنة. 

 وامبحوث. امواحبات ثلدمي يف احملدد ابملوػد الامزتام 

 وامليارى املؼريف وامخحطيل الامزتام غن واههنائية امفطوية الاختبارات ثؼرب. 
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 امخعبيلات وامامترين وامواحبات اميومية 

 

 امليارات امؼامة وامخب ىيوية املنلوةل )امليارات ال خرى املخؼولة تلاتوية امخوظيف وامخعور امشخيص(. -

 امخلنية. وسائل مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -0د

 اال هرتهت. مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -6د

 املخؼددة. اموسائل مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -3د

 واملناكشة. احلوار ػىل امعامة كدرة ثعوير    -4د

 تنية امللرر .01

 
امس اموحدة /  خمرخات امخؼمل املعووتة امساػات ال س بوع

 أ و املوضوع

ظريلة 

 امخؼومي

 ظريلة امخليمي

 0 6 
 مفاىمي أ ساس ية

متجيات املوى 

 واهواغيا

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 6 6 
ػىل  حتويل املوة اىل مرهبات

 حماور متؼامدة

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 3 6 

 حمطةل املوى يف املس خوي امواحد
هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

او  متارينو 

 امتحان

 4 6 
هظري :  ظريلة متوازي ال ضالع

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 5 6 
هظري :  حرهية املوى

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 6 6 
هظري :  حتويل املوى

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 ومناكشة

 7 6 
هظري :   حمطةل املوى غري املخالكية

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 
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 غزم املوى 6 8 
هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

او  متارينو 

 اس ئةل امتحاهية

 أ ختبار امشير ال ول/امفطل ادلرايس ال ول 0 9 

 01 6 
 حمطةل امؼزوم

 امؼزوم

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 00 6 
هظري :  املزدوخات

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 06 6 
هظري :  حتويل املزدوخات

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 03 6 

اس خخدام املزدوخات يف ػمل 

 امسكون
هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

او  متارينو 

 اس ئةل امتحاهية

 04 6 
امؼزوم يف اجياد اس خخدام مبدا 

 حمطةل املوى غري املخالكية

 امخوازن

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 05 6 
هظري :  مفيوم امخوازن

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 06 6 
هظري :  خمععات اجلسم امعويق

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 07 6 
هظري :  ثوازن الاحسام حتت املوى

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 امترينوم

 08 6 

 مسائل يف ثوازن الاحسام
هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

او  متارينو 

 اس ئةل امتحاهية

 أ ختبار امشير امثاين/امفطل ادلرايس ال ول 0 09 
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 61 6 
 حمطةل الاحٌلل املوزػة

 امخوازن
هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 60 6 
 املس امنت

 املس امنت

هظري : 

 مناكشة

ػامة اس ئةل 

 متارينو 

 66 6 

 ظريلة امللاظع واملفاضل
هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

او  متارينو 

 اس ئةل امتحاهية

 63 6 
 امييالك املفطوية

 امييالك

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 64 6 
هظري :  مسائل يف امييالك

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 65 6 

 الاحتاكك واهواػو

 الاحتاكك

: هظري 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

او  متارينو 

 اس ئةل امتحاهية

 66 6 
هظري :  الاسفينات

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 67 6 
 مرنز اجلسم

 مرنز اجلسم

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 68 6 

 ثؼيني املرنز ابمخاكمل
هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

او  متارينو 

 اس ئةل امتحاهية

 امشير الاول/امفطل ادلرايس امثاين أ ختبار 0 69 

 31 6 
 غزم املطور اذلايت

 
غزم املطور 

 اذلايت

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

اس ئةل ػامة هظري :  غزم املطور اذلايت ابمخاكمالت 6 30 
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او  متارينو  مناكشة

 اس ئةل امتحاهية

 36 6 
غزم املطور اذلايت نومساحات 

 املرهبة

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

 متارينو 

 33 6 
احلرنة امكيامنثيكية و احلرنة 

 امكيناثيكية
 ػمل احلرنة

هظري : 

 مناكشة

اس ئةل ػامة 

او  متارينو 

 اس ئةل امتحاهية

 أ ختبار امشير امثاين/امفطل ادلرايس امثاين 0 34 

 امبنية امخحخية .00

 ENGINEERING MECHANICS by ـ امكتة امللررة املعووتة 0 
Singer 

 ENGINEERING MECHANICS by ـ املراحع امرئيس ية )املطادر(  6 
Hibbeler 10th edition , 2012 

 
اـ امكتة واملراحع اميت يوىص هبا  ) اجملالت امؼومية , 

 امخلارير ,....  (
- 

 - ب ـ املراحع الامكرتوهية, مواكع الاهرتهيت .... 

 خعة ثعوير امللرر ادلرايس .06

   مؼاجلة املسائل وامامترين امرايضيةأ س خخدام امربامج الامكرتوهية احلديثة يف. 

 


