
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة وارث االنبياء المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة / تكييف وتبريد    / المركز علمي القسم ال .2

 الهندسة الوصفية اسم / رمز المقرر .3

 نظرية أشكال الحضور المتاحة .4

 2112 – 2112الفصل الثاني  الفصل / السنة .5

 ساعة واحدة في االسبوع )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/4/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .2

تزويد الطالب بالمعلومات النظرية على كيفية اسقاط النقاط ومنظورها بأكثر من جهة والعوامل المترتبة عليها لالستفادة منها في 
 مادة الرسم الهندسي

 
 
 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.
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edition ,   2112كمانؤيل خليل 
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 -4أ
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  - 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

اعطاء المحاضرات النظرية من خالل عرضها بشاشات العرض واستخدام مهارات السبورات الذكية التي 

 توفر فرصة اكبر للفهم والتعلم واستخدام البوربونيت لعرض المجسمات بشكل اوضح
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 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات العلمية في القطاع الهندسي -1ج

 تنمية روح التعاون بين الطلبة من خالل عمل كروباتلحل المسائل-2ج

 مفهوم احترام الراي والراي االخر وحل المشكالت بطريقة هندسية واقعية تحفيز-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء المحاضرات النظرية للطالب في القاعات الدراسية المخصصة

 

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية -1
 واجبات يومية -2
 امتحانات شهرية -3
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 مالتقييطريقة  طريقة التعليم

 االمتحانات نظري الهندسة الوصفية عمل التصاميم الهندسية ساعة واحدة اسبوعي

عمل االجهزة الهندسية   

والمكائن المطلوب للعمل 

 سواء كانت طبية او هندسية

   

      
      
      
      
      



 basic of descriptive المصادر الساندة لكل مقرر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

geometry,   م.م اناهيد فياض 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المجالت العملية والنظرية للبحوث الرصينة المتوفرة على شبكات التواصل

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Book Z.com, book. org  

Refrences. Com, engineering book .com  
Sci -hub -ce 
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مع سوق العمل سواء في المراكز الهندسية او الورش الهندسية بما يتالئم تطوير المقررات الدراسية بما يتالئم 

 مع وضع البلد وعاداتة وتقاليدة.
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 تنمية مهارات الطلبة على التخيل وايجاد ابعاد وصور للتصامييم الهندسية-1د

 -2د

 -3د

    -4د


