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 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
120 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
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 أهداف المقرر .8

 .یتعرف الطالب على أدوات الرسم الھندسي -1

  .یتعرف الطالب على رسم األشكال الھندسیة )خطوط، دوائر، أقواس(

 ..تعرف الطالب تطبیقات وتمارین في اإلسقاط العمودي والمجسم ورسم المقاطع -2
 

 استنتاج المسقط المفقود وتخیل الشكل المجسمتعرف الطالب تطبیقات وتمارین في  -3

 تعرف الطالب على واجھة برنامج االوتوكاد ومحتویاتھا -4

 .یتعرف الطالب على طرق رسم الخطوط واألشكال الھندسیة باستخدام الحاسوب -5

المتمثلة باإلزاحة، المسح، النقل،  یتعرف الطالب على أوامر التعدیل -6

یوفر وصف المقرر هذا إیجازاً مقتضیاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 

المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 التدویر،..........................الخ

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعريية األ -أ
  الرسم على اللوحات المثبتة في البورد الھندسي  -1أ

  القدرة على تخیل الشكل الھندسي لغرض رسمة  -2أ

 .     القدرة على العمل على الحاسوب واتقان برامجھ  -3أ
 هلغرض رسم هالتكمن من برنامج الرسم الشھیر االوتوكاد والذي یحتاج الى تخیل الرسم وإدراك  -4أ
 قدرة الطالب على رسم الخرائط الھندسیة واالستفادة منھا في سوق العمل   -5أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بما ينسجم مع مستوى الطالب ويسح المجال للطلبة يي المناقشة. مناسبة استخدام طرق تدريس - 1ب          

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرية للطالب. – 2ب          

 تفعيل دور اإلرشاد التربوي يي الموضوع.  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة.عرض مفردات المقرر الدراسي على  .1

 منظم.البيتية والمطالبة بها بشكل الصفية وتكليف الطلبة بالواجبات  .2

 .خالل المحاضرات الفجائيةاجراء االمتحانات  .3

 بالمواعيد المحددة. الفصلية والنهائيةاجراء االمتحانات  .4

الدراسي وبنتائجهم االمتحانية اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل  .5

 ومناقشة االخفاقات والنجاحات.

مع نها يي مفردات المقرر الدراسي اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجو .6

خالل استبيان للسنوات السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء تطوير دوري للمنهاج الدراسي من 

 .الطالبالتدريسيين وريع مستوى 

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشهرية والنهائية. .1
 اللوحات الصفية والبيتية .2
 تقديم التقارير العلمية. .3

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 imagination  التمكن من تخیل الشكل الھندسي ورسمھا  -1
 التمكن من الحاسوب وبرامج الرسم الھندسیة  -2
 الھندسة المجسمة و الریاضیات لقدرة على توظیفا -3
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 العصف الذهني. -4
 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحان .1

 الواجبات الصفیة  .2

 الواجبات البیتیة  .3

 االمتحانات الیومیة  .4

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية يي مجال االختصاص.تنمية وتطوير قدرة وقابلية  -1د      

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. -2د      
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3د 
 ية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي.تنم -4د 
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 بنية المقرر  .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
الرسم الھندسي التعرف على 

 على ورقة الرسم
الھندسيمقدمة في الرسم   

 التعرف على ادوات الرسم
 الرسم على اللوحة

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثاني
الرسم الھندسي التعرف على  2

انواع الخطوط في الرسم  على ورقة الرسم
 الھندسي

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثالث
الرسم الھندسي التعرف على  2

مزید من التمارین في  على ورقة الرسم
 الخطوط

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الرابع
الرسم الھندسي التعرف على  2

 على ورقة الرسم
 العملیات الھندسیة

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الخامس
الرسم الھندسي التعرف على  2

 على ورقة الرسم
 العملیات الھندسیة

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السادس
الرسم الھندسي التعرف على  2

 على ورقة الرسم
 العملیات الھندسیة

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السابع
الرسم الھندسي التعرف على  2

 على ورقة الرسم
 نظریة االسقاط

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثامن
الرسم الھندسي التعرف على  2

 على ورقة الرسم
 االسقاط العامودي

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 التاسع
الرسم الھندسي التعرف على  2

مزید من التمارین في  على ورقة الرسم
 االسقاط

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

صفية، واجبات ال 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العاشر
الرسم الھندسي التعرف على  2

 على ورقة الرسم
 وضع االبعد

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الحادي 

 عشر

الرسم الھندسي التعرف على  2
انواع القطع في الرسم  على ورقة الرسم

 الھندسي

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثاني عشر
الرسم الھندسي التعرف على  2

 على ورقة الرسم
 مزید من التمارین في القطع

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الرسم الھندسي التعرف على  2 الثالث عشر
 على ورقة الرسم

 استنتاج المسقط المفقود
أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 
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امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الرابع عشر
الرسم الھندسي التعرف على  2

مزید من التمارین  استنتاج  على ورقة الرسم
 المسقط المفقود

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الخامس 

 عشر

الرسم الھندسي التعرف على  2
رسم الشكل الھندسي من  على ورقة الرسم

 المساقط

أسئلة  آنية،  الرسم على اللوحة

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السادس 

 عشر

2 

 مبادئ اولیة

تعریفیة ببرنامج محاضرة 
الرسم أوتوكاد )شرح 

كامل عن واجھة 
(البرنامج  

طریقة القاء 
 .المحاضرات 
الرسم على 
 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

 السابع عشر
یتعرف الطالب كیف  2

 الرسم على الحاسوب
اكمال شرح واجھة 

 البرنامج 

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

 الثامن عشر

2 

الخطوط في الرسم 
 الھندسي

شرح كیفیة استخدام و 
تحدید وحدات القیاس و 
كیفیة إعطاء األوامر 

 للرسم

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

 التاسع عشر

2 

الخطوط في الرسم 
 الھندسي

أوامر  أالستمراربشرح
التعدیل الخطوط في 

الرسم الھندسي من خالل 
نافذة األوامر و التعرف 
على أنواع المؤشر و 

وظائفه و كیفیة الخروج 
من المشاكل المتوقعة و 

 .كیفیة حفظ الرسم

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

 العشرون
2 

يالخط الھندس  
شرح مساعدات الرسم 
 ,snap, orthالھندسي 

polar, osnap 

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

الحادي 

 والعشرون

2 

 العملیات الھندسیة

تعریف الطالب عن كیفیة 
رسم المضلع أو متعدد 

األضالع و رسم 
المستطیل و الشكل 

البیضوي و بطرق مختلفة 
  یعتمدها البرنامج

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

 الثاني

 العشرون

2 

 لعملیات الھندسیة

االستمرار تریف الطالب 
على كیفیة تطبیق األمثلة 

التي اعطیت له في 
المحاضرة السابقة على 

 الحاسبة األلكترونیة

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

الثالث 

 والعشرون

2 

 األسقاط الھندسي
الطالب من رسم  تمكین

المساقط الثالثة للشكل 
  المجسم

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

الرابع 

 والعشرون

تعلم القوانین الصحیحة  وضع األبعاد 2
وضع االبعاد على المساقط ل  

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

الخامس 

 والعشرون

ضبط وتغییر خصائص  وضع األبعاد 2
 االبعاد مثل اللون وحجم

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

السادس 

 والعشرون

2 
مقاطعال  

التعرف على كیفیة تخیل 
الشكل المقطوع وتھشیر 

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 تويير حاسبات بمواصفات عالية .1

 
 

 يوسف صاحل عيسى. م. م                                                                                          
 املادة مدرس                                                                                                    

                                                                                                       /    /2021 

 االجزاء المقطوعة

السابع 

 والعشرون

2 

مقاطعال  

ریف الطالب عاستمرار ت
على كیفیة تطبیق األمثلة 

التي اعطیت له في 
المحاضرة السابقة على 

 الحاسبة األلكترونیة

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

الثامن 

 والعشرون

2 

 استنتاج المسقط المفقود

لتمكن من تخيل الشكل ا

واالستعانة سي الهند

بخطوط االسقاط وخط 

 المرأة

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

التاسع 

 والعشرون

2 
3d الرسم المجسم  

واجھة الالتعرف على    
واستخدام االوامر الخاصة 

 بھا

الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

 رسم االشكال المجسمة الرسم المجسم 3d 2 الثالثون
الرسم على 

 الحاسوب

االمتحان 

 الفصلي واليومي

 البنية التحتية  .12

 كتاب الرسم الهندسي للمؤلف عبدالرسول الخفاف ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Engineering Drawing &Graphic Technology" By" 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Thomas E. French, McGraw Hill Book Company. 1990 
2 "Exercises in Mechanical Drawing", By S..K. 

Bogolyubov, Mir Publishers. 1975 
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
1-  "A Manual of Engineering Drawing For Studies And 

Draftsmen", By Thomas E. French, McGraw Hill Book 

Company. 1994 

 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ 

.... 
متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل 

 االكترونية(والدوريات والبرمجيات والمواقع 


