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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 صف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه و 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة ديالى

 / المركز  علميالقسم ال .2
 عمارةهندسة القسم 

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الظهار المعماريا

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
  يوجدال

الرسم من خالل واتقان مهارة  نماذج ومجسماتاطالع الطلبة على  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 عرض فيديوهات تعليمية 
 تاريخ إعداد الوصف  .8

19/2/2018 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 , مثل :للتعرف على تفاصيل االظهار المعماري تهيئة الطالب

باستخدام  والتعرف على االظهار المعماريالمعماري  لإلظهارية المطلوبة ندساستخدام األدوات الهشرح كيفية 

 الحاسوب.
للتعبير عن افكارهم التصميمة واظهارها باالسلوب  تنميه وتطوير مهارات الرسم المعماري لدى الطلبه كأداة

 المناسب

 نائية االبعاد التسقيط الهندسي وتحويل االشكال الثالثية االبعاد الى اشكال ثشرح كيفية 

 م الثنائي االبعاد الى رسم مجسم او الرسم الثالثي االبعادتحويل الرسشرح كيفية 

 عمل مقاطع وتوضيح التفاصيل الداخلية للكتل الهندسيةشرح كيفية 

والتي تستخدم االظهار المعماري الرسم باستخدام البرامج الحاسوبية المتطورة والمتخصصة في شرح كيفية 

 اة العملية في الوقت الحاضر.في الحي
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
الرسومات وبالتفاصيل الهندسية الواضحة من اجل فهم  االظهار المعماريان يتمكن الطالب من اتقان 

 .الفي اي اخطاء قد تحدثبصورة كافية ولتالهندسية في المشاريع 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 وسيلة حديثة للرسم والتأكد من اتقان الطالب لها اثناء فترة الدراسة.استخدام  – 1ب 

 التأكد من قدرة الطالب على التخيل و ترجمة المجسمات الهندسية الى رسوم هندسية.  - 2ب          

 طرائق التعليم والتعلم      

 

وفتح باب السؤال والنقاش بشكل عملي   الحديثة رة باستخدام عدد من وسائل االيضاحشرح المحاض

 .وموسع

 طرائق التقييم      

 

 المناقشات , الواجبات الصفية , الواجبات المنزلية , االمتحانات الفصلية واليومية.

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

وبالتفاصيل الهندسية الواضحة من اجل فهم الرسومات  ارياالظهار المعمان يتمكن الطالب من اتقان 

 الهندسية في المشاريع بصورة كافية ولتالفي اي اخطاء قد تحدث.

 طرائق التعليم والتعلم     

وفتح باب السؤال والنقاش بشكل عملي   شرح المحاضرة باستخدام عدد من وسائل االيضاح الحديثة

 وموسع.

 
 طرائق التقييم    

 

 لمناقشات , الواجبات الصفية , الواجبات المنزلية , االمتحانات الفصلية واليومية.ا
 

 

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

 AutoCAD 2015الرسم باستخدام برنامج ال  -1د
 قابلية النقاش العلمي والعملي  -2د

 فهم بيئة العمل كمهندس مدني  -3د

 قرأءة الخطوط الهندسية والتعرف على أنواعها واهميتها في إعطاء التفاصيل الدقيقة.التعرف على  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          
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عد الحوار العلمي و تبادل وجهات النظر من خالل النقاشات الصفية المفتوحة  و مناقشة الحلول النموذجية ب

 االمتحان اضافة الى مناقشات الواجبات المنزلية .
 طرائق التقييم          

 
النقاش العلمي المفتوح باالضافة الى اعطاء تماريين خارجية والتاكيد على ان تكون طريقة الحل عفوية لغرض 

 فهم تفكير الطالب بصورة افضل.

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق ساقرمز المقرر أو الم المرحلة الدراسية

 عملي نظري

المرحلة االولى 

 بكلوريوس -
 

التعرف على أدوات 

 الرسم الهندسي
4 - 

التعرف على أنواع 

 الخطوط الهندسية 
1 3 

 3 1 تعلم الكتابه الهندسية 

فهم و رسم الخطوط 

 الهندسية
1 3 

التعرف على العمليات 

 1الهندسية 
1 3 

التعرف على العمليات 

 2الهندسية 
1 3 

 3 1 1تعلم االسقاط الهندسي 

 3 1 2تعلم االسقاط الهندسي 

 3 1 1تعلم رسم المنظور 

 3 1 2تعلم رسم المنظور 

تعلم رسم المقاطع 

 والتفاصيل الداخلية 
1 3 

التعرف على برنامج 

بواسطة االظهار المعماري

 1الحاسوب

1 3 

التعرف على برنامج 

بواسطة االظهار المعماري

 2الحاسوب

1 3 

التعرف على برنامج 

بواسطة االظهار المعماري

 3الحاسوب

1 3 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

االطالع المباشر عن طريق الصور او البرامج التلفزيونية او استخدام االنترنت باالضافة الى وسائل التواصل 

باالضافة الى التاكيد على تطوير  رسمها المختلفة وكيفية الرسومات صورة حية عن االجتماعي لتكوين

 مهارات الرسم والفهم لالبنية المختلفة.
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
رغبته و معدله حسب رغبة الطالب و معدله في السادس العلمي يدخل كلية الهندسة و من ثم كذلك حسب 

 حق بقسم الهندسة المدنيةتيلومدى حبه للحسابات الرياضية وقوته في التخيل يمكن ان 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 _ عبد الرسول الخفافاالظهار المعماري . أ

 ل جبف بارتلز  AutoCAD 2015اساسيات برنامج ب.      
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

تعلم األدوات 

 والعمليات الهندسية

 اساسي الرسم الهندسي 

x    x    x       x 

 x    x    x     x  

لم االسقاط تع

 الهندسي

x    x     x     x  

x     x    x      x 

تعلم المنظور 

 الهندسي

 x    x    x      x 

x    x    x       x 

تعلم برنامج 

 االوتوكاد

x    x     x      x 

x    x    x       x 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 /كلية الهندسةجامعه ديالى

 كز/ المر علمي القسم ال .2
 قسم الهندسة المدنية   

 اسم / رمز المقرر .3
 الرسم الهندسي   

 أشكال الحضور المتاحة .4
 

 الفصل / السنة .5
2016/2017 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعات اسبوعيا للسنة 4

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
6/8/2016 

 أهداف المقرر .8

سم الهندسي والتعرف على الرسم االهندسي باستخدام شرح كيفية استخدام األدوات الهندسية المطلوبة للر

 الحاسوب.
 شرح كيفية رسم الخطوط األساسية و العمليات الهندسية لرسم االشكال 

 شرح كيفية التسقيط الهندسي وتحويل االشكال الثالثية االبعاد الى اشكال ثنائية االبعاد 
 م او الرسم الثالثي االبعادشرح كيفية تحويل الرسم الثنائي االبعاد الى رسم مجس

 شرح كيفية عمل مقاطع وتوضيح التفاصيل الداخلية للكتل الهندسية
والتي تستخدم في االظهار المعماريشرح كيفية الرسم باستخدام البرامج الحاسوبية المتطورة والمتخصصة في 

 الحياة العملية في الوقت الحاضر.
مطلوبة للرسم الهندسي والتعرف على الرسم االهندسي باستخدام شرح كيفية استخدام األدوات الهندسية ال

 الحاسوب.

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .أنواع الخطوط الهندسية و الكتابة الهندسية مع السرعة والترتيب خالل الرسمرسم  -1أ

 العمليات الهندسية رسم -2أ

 قط الهندسيه للكتل والمجسماتالمسارسم  -3أ
 المنظور وتحويل المخططات من ثنائية االبعاد الى رسوم ثالثية االبعادرسم -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تعلم كافة أنواع الخطوط و طرق الرسم - 1ب

 AutoCAD 2015تعلم استخدام برنامج ال  – 2ب

 لهندسية وكيفية اظهارها بصورة واضحة.التعرف الى تفاصيل الرسوم ا – 3ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

وفتح باب السؤال والنقاش بشكل عملي   شرح المحاضرة باستخدام عدد من وسائل االيضاح الحديثة

 وموسع.

 
 طرائق التقييم      

 

 اليومية.المناقشات , الواجبات الصفية , الواجبات المنزلية , االمتحانات الفصلية و

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

وبالتفاصيل الهندسية الواضحة من اجل فهم الرسومات االظهار المعماريان يتمكن الطالب من اتقان 

 الهندسية في المشاريع بصورة كافية ولتالفي اي اخطاء قد تحدث.

 طرائق التعليم والتعلم     

 

وفتح باب السؤال والنقاش بشكل عملي   اليضاح الحديثةشرح المحاضرة باستخدام عدد من وسائل ا

 وموسع.

 
 طرائق التقييم    

 

 المناقشات , الواجبات الصفية , الواجبات المنزلية , االمتحانات الفصلية واليومية.
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 صي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 AutoCAD 2015الرسم باستخدام برنامج ال  -1د
 قابلية النقاش العلمي والعملي  -2د

 فهم بيئة العمل كمهندس مدني  -3د

 التعرف على قرأءة الخطوط الهندسية والتعرف على أنواعها واهميتها في إعطاء التفاصيل الدقيقة. -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 لوبةالمط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
3 

رسم أنواع الخطوط 

الهندسية و الكتابة 

الهندسية مع السرعة 

والترتيب خالل 

الرسم. و رسم 

 العمليات الهندسية

و رسم المساقط 

الهندسيه للكتل 

 والمجسمات
و رسم المنظور 

وتحويل المخططات 

من ثنائية االبعاد الى 

 م ثالثية االبعادرسو

التعرف على أدوات 

 الرسم الهندسي

شرح 

المحاضرة 

باستخدام عدد 

من وسائل 

االيضاح 

وفتح   الحديثة

باب السؤال 

والنقاش بشكل 

 عملي وموسع.

 

المناقشات , 

الواجبات 

الصفية , 

الواجبات 

المنزلية , 

االمتحانات 

الفصلية 

 واليومية.

2 
التعرف على أنواع  3

 سية الخطوط الهند
 تعلم الكتابه الهندسية  3 3

4 
فهم و رسم الخطوط  3

 الهندسية

5 
التعرف على  3

 1العمليات الهندسية 

6 
التعرف على  3

 2العمليات الهندسية 

7 
تعلم االسقاط الهندسي  3

1 

8 
تعلم االسقاط الهندسي  3

2 

 1تعلم رسم المنظور  3 9

 2لمنظور تعلم رسم ا 3 10

11 
تعلم رسم المقاطع  3

 والتفاصيل الداخلية 

12 

التعرف على برنامج  3

االظهار 

بواسطة المعماري

 1الحاسوب

13 

التعرف على برنامج  3

االظهار 

بواسطة المعماري

 2الحاسوب

14 
التعرف على برنامج  3

االظهار 
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 البنية التحتية  .12

 عبد الرسول الخفافل االظهار المعماري الكتب المقررة المطلوبة  ـ1

  &Engineering Drawing Practice for Schools )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

College 
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Diyala Scientific Journal 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_d

rawing 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

االطالع الدائم على البرامج المتوفرة للرسم الهندسي والتي تتحدث باستمرار باالضافة الى التنوع في استخدام 

 بمستوى رفيع ومتوافق مع متطلبات سوق العمل . ر بتقوية المهارات للوصولواالستمراأدوات الرسم  

 

 

 
 

بواسطة المعماري

 3الحاسوب


