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اســــم المــــــــادة
النظــام الــدراسـي

الرسم الهندسي

Name Subject

فصلي
 -1يعرف الطالب معنى الرسم الهندسي واستخداماته وفوائده.

اهــــداف المـــــادة

 -2يتعرف الطالب على ادوات الرسم (انواعها واسماؤها وطرق
استعمالها).
 -3يتعرف على ويتعلم الطالب الخط الهندسي وطريقة كتابة حروف
اللغه العربيه واالنكليزيه واالرقام بعدة انواع.
 -4يتعلم الطالب كيفية رسم الخطوط الهندسيه المختلفه
والمستخدمه كخطوط في الرسم االساسي او لتأشير او توضيح
للرسم الرئيسي مثل خطوط االبعاد وخطوط تحديد الزوايا.
 -5يتعرف الطالب على العمليات الهندسيه كتقسيم الخطوط والدوائر
ورسم القطاعات المخروطيه ويتقنها.
 -6يتعلم الطالب بعض التطبيقات الهندسيه للرسم الهندسي كرسم
المماسات وكتابة االبعاد على الرسم وغيرها.
 -7يتعلم الطالب كيفية رسم المساقط بانواعها.

عدد الساعات االسبوعية للمادة
لغة التدريس

 3ساعات
* اللغة العربية
ال توجد كتب منهجية

الكتب المنهجية

اخرى تذكر

 -1الرسم الهندسي  .تأليف د .نجيب عبد الحليم و د .مكي مجيد
2009

المصادر الخارجية

 -2الرسم الهندسي المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني/
السعوديه.2007 ،
Engineering drawing and auto CAD, Ramzy -3
Sayhood,m PhD, 2010 , University of Technology,
Iraq

تقديرات النظام الفصلي

المختبر

االمتحانات

التقارير واألوراق

االمتحان النهائي

نظري
ال يوجد

32

2

87

27

الفصل األول

نصف السنة

الفصل الثاني

المختبر

األمتحان النهائي

()%877

تقديرات النظام السنوي

اليومية

عملي

العلمية

()%877

توزع درجات االمتحان الفصلي على امتحانين أول وثاني وتكون التقارير العلمية والحضور

معلومات اضافية

إلزامي لكل الطالب وليس اختياري أما االمتحانات اليومية فقد تكون شفوية او تحريرية دون تحديد
موعد مسبق.

جدول الدروس األسبوعي
األسبوع
8

المـادة النظرية

المـادة العلمية
مقدمه عن الرسم الهندسي واستخداماته
وفوائده
مقدمه عن ادوات الرسم الهندسي

0

المـالحظات

استعمال ادوات الرسم الهندسي
3
الخط الهندسي وانواع الخطوط المستخدمه
في الرسم الهندسي
0
تقسيم الخطوط والدوائر
2
6
0
1
9
87
88
80
83
80
82
86

رسم االقواس والمماسان القطاعات
المخروطيه
امتحان شهر اول
تطبيقات على رسم بعض االشكال ورسم
المماسات وكتابة االبعاد على الرسم
الرسم االسقاطي
رسم مساقط بدون مقاييس
رسم مساقط بمقاييس تقريبيه
رسم مساقط بسيطه بمقاييس
رسم مساقط معقده بمقاييس
استنتاج المسقط الثالث
امتحان شهر ثاني

مراجعه ومناقشه

