
 جامعة ديالى : الجامعةأسم 
 كلية الهندسة  : ةأسم الكلي

 ميكانيكال أسم القسم: 
  عبد الجبار سعد جمعة أسم المحاضر: 
 مدرس مساعد  اللقب العلمي: 

 ماجستير هندسة ميكانيكية المؤهل العلمي: 
 قسم الهندسة الميكانيكيةمكان العمل: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 التقويم العلمي اإلشرافجهاز 

 
 

 

 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

عبد الجبار سعد جمعةم.م.  التدريسي: اسم 

ABDALJABAR_SAAD@YAHOO.COM البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: رسم ميكانيكي

 مقررالفصل: ساعة أسبوعيا3    

جميع اإلشكال للرسم الميكانيكي وكيفية تعلم رسم وتتهدف الى تعليم الطالب المبادئ األساسية  

 الهندسية. 
 اهداف المادة:

مراجعة عامة عن رسم المساقط المتعددة,المقاطع,وضع االبعاد,الرسم المجسم,وسائل 

 الربط,اللحام,التفاوتات وعالمات التشغيل,التروس,الرسم التنفيذي
 التفاصيل االساسيه للمادة:

 الكتب المنهجية: الرسم الهندسي/عبد الرسول الخفاف

Engineering Drawing/A.W.Boundy :المصادر الخارجية 

 الفصل الدراسي الفصل االول نصف السنة الفصل الثاني االمتحان النهائي
% 6 0 01%  الدرجة  %10 %01 

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات اضافية 
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 الفصل الدراسي االول – سبوعيجدول الدروس األ
 

لمالحظاتا ةيالنظرة الماد ةيلالعمة الماد   التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

  
مراجعة عامة عن رسم المساقط المتعددة 

(     8.3تمرين )   
08/10/2014 1 

  
مراجعة عامة عن رسم المساقط المتعددة 

 ( 8.13تمرين )
15/10/2014 3 

  
مراجعة عامة عن رسم المساقط المتعددة 

 (  8.33تمرين)
22/10/2014 8 

  
ددة مراجعة عامة عن رسم المساقط المتع

 (  1..8تمرين)
39/10/2014 . 

 5 35/11/2014 (  1..تمرين) رسم المقاطع  

 6 12/11/2014 (  3..تمرين) رسم المقاطع  

 7 19/11/2014 (  3..تمرين) رسم المقاطع  

 3 36/11/2014 (  17..تمرين) رسم المقاطع  

  
 كيفية وضع االبعاد على الرسم

 (  5.1تمرين)
03/12/2014 9 

 13 10/12/2014 ( 6.1تمرين ) الرسم المجسم  

  
 وسائل الربط)االسنان اللولبية,الخوابير(

 (  7.1تمرين)
17/12/2014 11 

  
 وسائل الربط)االسنان اللولبية,الخوابير(

 ( ..7تمرين )
34/12/2014 13 

  
 وسائل الربط)االسنان اللولبية,الخوابير(

 ( 7.6تمرين )
31/12/2014 18 

 .1 37/1/2015 ( 3.3تمرين ) تمثيل اللحام على الرسم  

 15 14/1/2015 (  3.8تمرين ) تمثيل اللحام على الرسم  

 16 عطلة نصف السنة 

 

 

 

 

 لعميد :توقيع ا                                                                                                       توقيع االستاذ :    
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

لمالحظاتا النظرية ةالماد يةلالعم ةالماد   التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

  
التفاوتات وعالمات التشغيل على الرسم 

(  9.1تمرين)  
18/2/2015 1 

  
التفاوتات وعالمات التشغيل على الرسم 

 ( 11.3تمرين )
25/2/2015 3 

 8 04/3/2015 (13.1)رينتم التروس  

 . 11/3/2015 (13.3)تمرين التروس  

 5 18/3/2015 (13.8) تمرين التروس  

 6 25/3/2015 ( 11.1تمرين ) الرسم التنفيذي  

 7 01/4/2015 (  11.8تمرين) الرسم التنفيذي  

 3 8/4/2015 (  ..11تمرين) الرسم التنفيذي  

 9 15/4/2015 (  11.7تمرين) الرسم التنفيذي  

 13 22/4/2015 (  11.3تمرين) الرسم التنفيذي  

 11 29/4/2015 ( 11.13تمرين ) الرسم التنفيذي  

 13 6/5/2015 ( 11.13تمرين ) الرسم التنفيذي  

 18 13/5/2015 ( 11.38تمرين ) الرسم التنفيذي  

 .1 20/5/2015 (11.87) تمرين الرسم التنفيذي  

 15 27/5/2015  ( 13.1تمرين ) طعاتاالفرادات والتقا  

 

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                                                                                       توقيع االستاذ :    

 


