
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة وارث األنبياء )ع( المؤسسة التعليمية .1

  التكييف والتبريدقسم هندسة  / المركز علمي القسم ال .2

 الرسم الهندسي  اسم / رمز المقرر .3

 نظري + عملي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 عملي ( 2نظري +  1ساعات ) 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2111 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .1

 الهندسي الرسم في المستخدمة والتقنيات باألساليب الطالب تعريف -أ

الرسومات ثنائية  وتطبيقها علىجميع العمليات الهندسية تزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية المتعلقة بدراسة  -ب
 .االبعاد

 تزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية المتعلقة بدراسة نظريات االسقاط  -ث

ط القطع وسم اشكال هندسية تبين خطو قطع تزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية المتعلقة بدراسة نظريات ال -ج
 .والمسافات

 .تزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية المتعلقة برسم أداة مركبة بواسطة الرسم التصويري  -د     

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.



تطبيقات على الرسم الهندسي بواسطة برنامج االوتوكاد بعد التعرف على اساسيات البرنامج والمفاهيم العامة  -ه
 ثنائية البعد .تعديل وبالتالي انشاء الرسومات ر الماومعرفة أوامر الرسم واو  ظام االحداثيات نب الخاصة

 

 البنية التحتية  .12

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ

 

 تمكين الطالب من معرفة أهمية الرسم الهندسي للمهندس وتطبيقاته .-1أ

 تمكين الطالب من تمثيل االجسام بنظام المساقط المتعددة. -2أ

 تمكين الطالب من رسم االشكال ثالثية البعد . -3أ

 .التعرف على برنامج االوتوكاد وطرق رسم االشكال ثنائية البعد  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 في كيفية رسم االشكال الهندسية عن طريق تطبيق خاصة اكساب الطالب مهارات - 1ب

 واالشكال الخماسية السداسية .ومعرفة كيفية رسم الزوايا والمماسات العمليات الهندسية 

 اكساب الطالب مهارات خاصة في كيفية رسم االشكال البيضوية .  - 2ب

 اكساب الطالب مهارات خاصة في كيفية رسم المساقط المتعددة من الشكل المجسم .  - 3ب

 وتكوين الشكل ثالثي االبعاد باالعتماد  تخيل كيفية  اكساب الطالب مهارات خاصة في  -4ب

 على مساقط الجسم .

 كيفية استخدام برنامج االوتوكاد ورسم االشكال المعقدة .اكساب الطالب مهارات خاصة في  -5ب  

    

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

من خالل ربط الجزء تعليم الطالب نظريا وعمليا المواضيع والمفاهيم األساسية الخاصة بكل موضوع 

 النظري والتطبيق العملي او التصويري .

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات المفاجئة  -1

 االمتحانات الشهرية  -2

الطالبية األخرى كالبوسترات التوضيحية واالشكال االيضاحية التي تساعد في شرح نشاطات ال -3

 وتوصيل المادة للمتلقي .

 االمتحانات الفصلية . -4

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

ساعة نظري  1 أسبوعيا 

+ 

 ساعة عملي 2 

اظافة مخرجات 

 التعلم 

و  الهندسي م الرس

الرسم بمساعدة 

 االوتوكاد 

الشرح النظري 

والتطبيق العملي 

الخاص بكل جزء 

 نظري 

 امتحانات



 كتاب الرسم الهندسي للمولف األستاذ عبد الرسول الخفاف ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Engineering Drawing  -by  M.B.Shah 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 Engineering Drawing shah -by  rana ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

Fundamentals of engineering drawing 
https://www.youtube.com/watch?v=WZG68Q

IYhc0&t=120s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZupFGtu

sNvp4&t=40 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

الحاصلة في الحياة من خالل اضافة بعض المناهج  التكنلوجيةتتضمن خطة تطوير المقرر مواكبة التطورات   

تتناسب مع تطور الحياة العملية التي الحديثة وكذلك اضافة مشاريع بحثية للطلبة بصيغة العمل جماعي 

 والمشاريع االستراتيجية وحسب ما يلي:

 اختيار طرق وأساليب التدريس واالستراتيجيات التي تناسب كّل موضوع في المادّة.. 1

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارات تحليلة تمكن الطالب من تخيل االشكال الهندسية باالعتماد على مساقط الجسم . -1ج

 مهارات عملية تمكن الطالب من فهم تطبيق المشغولة وتركيبها ورسمها . -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 data showكالعرض بواسط السبورة الذكية او جهاز العرض استخدام وسائل التعلم الحديثة  -1

 مناقشة الطالب وإظهار الجانب اإلبداعي عن طريق التحليل وحل المشكلة . -2

 تشجيع العمل الجماعي عن طريق انشاء مجاميع بحثية وتكليفهم بمهام معينة ومناقشة النتائج . -3

 .ض المناقشة والفهم والتحليل لغر اثناء شرح المحاضرة توفير البيئة المناسبة للطالب -4

 

 

 

 

 

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

 المهارة العامة والمنقولة المتعلقة بقابلية التطور الشخصي .-1

 تمكين الطالب من كيفية تخيل وتحليل ووصف األشياء ورسمها .-2

 فن في ادارة الوقت وانجاز المهام في الوقت المحددالتعليم طلبة -3

https://www.youtube.com/watch?v=WZG68QIYhc0&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=WZG68QIYhc0&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=ZupFGtuNvp4&t=40
https://www.youtube.com/watch?v=ZupFGtuNvp4&t=40


تحديد األنشطة التربوية سواًء الصفية أو غير الصفية والتي تعمل على تعزيز وتثبيت التعلّم وتثري الخبرة . 2

 واكتساب االتّجاهات اإليجابيّة.

 لتي من شأنها مساعدة المعلّم والمتعلّم لتحقيق هدف المنهج.اختيار ووضع الوسائل والتقنيات التعليميّة ا. 3

تعرف على نواحي القوة أو الضعف في المنهج المدرسي بمختلف جوانبه وهذا يساعد في إدخال بعض ال .4

 .التغييرات والتعديالت الالزمة قبل البدء بتنفيذ المنهج المقترح

 

 

 
 


