
 جامعة ديالى : الجامعةأسم 
 الهندسة: ةأسم الكلي

 القدرةأسم القسم: 
 ايمان محمد نعمةأسم المحاضر: 
 مدرس مساعداللقب العلمي: 

 ماجستير هندسة ميكانيكالمؤهل العلمي:
/قسم الهندسة  كلية الهندسةمكان العمل: 

 الميكانيكية
 

 العراقجمهورية 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 التقويم العلمي اإلشرافجهاز 

 
 

 
 

) 

 

 ((السنويت )) أستمارة الخطت التذريسيت 
 

 التدريسي: اسم ايمان محمد نعمة 

Eng.iman.m@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: الرسم الهندسي

 :مقررالفصل ثالث ساعات اسبوعيا

 ة:اهداف الماد تعميم وتدريب الطمبة عمى اساسيات ومفاهيم الرسم الهندسي

 ة:التفاصيل االساسيه لمماد لعمميات الهندسية, المساقط, المقاطع, استنتاج المسقط الثالث, رسم الشكل المجسمانواع الخطوط , ا

 ة:الكتب المنهجي الرسم الهندسي والتصميم

Engineering drawing and design  ة:المصادر الخارجي 

اسيالفصل الدر  الفصل االول الفصل الثاني نصف السنة االمتحان النهائي  
 الدرجة  % 04 040 % 04 % 04

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعمومات اضافي 
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 الفصل الذراسي االول – سبوػيجذول الذروس األ

لمالحظاثا تالنظرية الماد تيلالؼمة الماد   التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

شرح ػن كيفية  

اضتخذا ادوات 

 انرضى انهنذضي

نرضىاانفصم االول: ادوات   2/12 
1 

يتًرين ػًه   
 9/12 انفصم االول: انىاع انخطىط

2 

انفصم انثاني: انؼًهيات  تًرين ػًهي 

 انهنذضية
16/12 

3 

انفصم انثاني:تنصيف  تًرين ػًهي 

زاوية, تمطيى يطتميى انى 

 اجساء يتطاوية
23/12 

4 

انفصم انثاني: رضى شكم  تًرين ػًهي 

خًاضي داخم دائرة, رضى 

 شكم ضذاضي
33/12 

5 

فصم انثاني: رضى شكم ان تًرين ػًهي 

نصك  خًاضي داخم دائرة

, رضى شكم لطرها يؼهىو

خارج دائرة. ضذاضي  

6/1 

6 

لىش  انفصم انثاني: رضى تًرين ػًهي 

يًص يطتميًين يتماطؼين, 

رضى لىش يًص لىش اخر وخط 

 يطتميى

13/1 

7 

لىش  انفصم انثاني: رضى تًرين ػًهي 

 23/1 يًص لىضين اخرين
8 
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 الفصل الذراسي الثاني – األسبوػيجذول الذروس 

لمالحظاثا النظريت ةالماد يتلالؼم ةالماد   التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

انفصم انرابغ: نظاو  تًرين ػًهي 

 17/2 انًطالط انًتؼذدة
1 

انفصم انرابغ:  تًرين ػًهي 

 24/2 االضماط ػهى يطتىيين 
2 

انفصم انرابغ:  تًرين ػًهي 

االضماط في انساوية 

 انسوجية االونى 
3/3 

3 

انفصم انرابغ:  تًرين ػًهي 

االضماط في انساوية 

 انسوجية انثانثة 
13/3 

4 

انفصم انرابغ: رضى  تًرين ػًهي 

 24/3 انًطالط انطتة 
5 

انفصم انرابغ:  تًرين ػًهي 

اضتنتاج انًطمط 

 انثانث 
31/3 

6 

رابغ: انفصم ان تًرين ػًهي 

 7/4 انًطالط انجسئية 
7 

انفصم انرابغ:  تًرين ػًهي 

 انًطالط انًمطىػة 
6/4 

8 

انفصم انرابغ:  تًرين ػًهي 

 14/4 انًمطغ انكايم
9 

انفصم انرابغ:  تًرين ػًهي 

 21/4 انًمطغ انكايم
11 

انفصم انرابغ: يماطغ  تًرين ػًهي 

 28/4 االجطاو لهيهة انطًك
11 

انرابغ: اجساء  انفصم تًرين ػًهي 

 5/5 ال تمطغ
12 

انفصم انخايص:  تًرين ػًهي 

 االضماط انًجطى 
12/5 14 

انفصم انخايص: طرق  تًرين ػًهي 

 19/5 االضماط
15 

انفصم انخايص:  تًرين ػًهي 

انذوائر في االضماط 

 انًائم

26/5 16 

 

 

 

 توقيغ الؼميذ:             :                                                 األستارتوقيغ 

 


