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 1الصفحح 

 
  

 
      

 وصف الثرًاهج األكادَوٍ        

 

تضمن مدخال ومقدمة في الرسم الهندسي وكتابة الحروف وضع االبعاد والعمميات الهندسية ونظرية ي 
يجاد المسقط المفقود وتجم يع الشكل اإلسقاط ورسم المساقط المتعددة والرسم المتقايس ثالثي االبعاد وا 

 المجسم من خالل معرفة مساقطه الثالثة

 

 خايؼه ذكزَد / كهُه انهُذسح انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى انهُذسح انًذَُح / انًزكز  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انثزَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انزسى انهُذسٍ

 تكانىرَىس هُذسح يذَُه اسى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذراسٍ  .5
 مزراخ /أخزي سُىٌ /ي

 سُىٌ

  انًؼرًذ   تزَايح االػرًاد .6

  انًؤثزاخ انخارخُح األخزي  .7

 1/7/2116 ذارَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثزَايح األكادًٍَ .9

 تطوير مهارات الطمبة في الرسم وتوسيع مخيمتهم وتطوير قابمياتهم في رسم االشكال المجسمة وثنائية 

 .االبعاد وقراءة الخرائط
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 انًطهىتح وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثزَايحيخزخاخ ان  .11

  االهذاف انًؼزفُح  - أ
 كتاتح الحروف َتؼرف الطالة ػلً        -1أ

 وضغ االتؼادَتؼرف الطالة ػلً          -2أ

 الؼولُاخ الهٌذسُحَتؼرف الطالة          -3أ

 الوساقط الوتؼذدج  ػلً ًظرَح اإلسقاط ورسنَتؼرف الطالة          -4أ

 الرسن الوتقاَس ثالثٍ االتؼاد وإَجاد الوسقط الوفقىدَتؼرف الطالة ػلً          -5أ

 هقذهح فٍ الهٌذسح الىصفُحاػطاء الطالة          -6أ

 ثزَايح نخاصح تانا ُحانًهاراذ األهذاف –ب 

 تطىَر ههاراخ الطلثح فٍ الرسن   -1ب

 رسنتىسُغ هخُلح الطالة فٍ ال - 2ب 

 تطىَر قاتلُاتهن  فٍ رسن االشكال - 3ب 

 
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 انرًارٍَ واالشكال انهُذسُه 
 ذكهُف انطهثه تاالَشطه وانىاخثاخ 
  ذخصُص َسثه يٍ انذرخح نهىاخثاخ انُىيُح 

 

 
 طزائك انرمُُى      

 انرزاو انطانة وذحًهه انًسؤونُه 
 سانًشاركه انفاػهه فٍ لاػه انذر 
 االنرزاو تانًىػذ انًحذد فٍ ذمذَى انىاخثاخ 
 ٍذؼثز االخرثاراخ انفصهُه وانُهائُه ػٍ االنرزاو وانرحصُم انًؼزف 

 
 انىخذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ج

 يحاونح ذطثُك انًفاهُى تحم اَىاع يٍ انرًارٍَ -1ج         

 ػذذطىَز لذرج انطانة نهؼًم ػهً اداء انىاخة وذسهًُه فٍ انًى-2ج

 يحاونح ذًُُه لذرج انطانة تاالسرفادج يٍ انىسائم انًراحح-3ج

 ذطىَز لذرج انطانة ػهً انحىار وانًُالشه -4ج   
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انرًارٍَ واالشكال انهُذسُه 
 ذكهُف انطهثه تاالَشطه وانىاخثاخ 
  ذخصُص َسثه يٍ انذرخح نهىاخثاخ انُىيُح 
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 طزائك انرمُُى    

 انرزاو انطانة وذحًهه انًسؤونُه 
 انًشاركه انفاػهه فٍ لاػه انذرس 
 االنرزاو تانًىػذ انًحذد فٍ ذمذَى انىاخثاخ 
 ٍذؼثز االخرثاراخ انفصهُه وانُهائُه ػٍ االنرزاو وانرحصُم انًؼزف 

 
 

 

 .انشخصٍ(طىر األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانر )انًهاراخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاراخ انؼايح-د 

 ذًُُه لذرج انطانة ػهً انرؼايم يغ انىسائم انًرؼذدج -1د

 ذًُُه لذرج انطانة ػهً انرؼايم يغ االَرزَد -2د

 ذًُُح لذرج انطانة ػهً انرؼايم يغ وسائم انرمُُح -3د

 ً انحىارذطىَز لذرج انطانة ػه -4د   

 تُُح انثزَايح  .11

 انساػاخ انًؼرًذج           اسى انًمزر أو انًساق ريز انًمزر أو انًساق انًزحهح انذراسُح 

 ػًهٍ     َظزٌ      

 2 2 انزسى انهُذسٍ  االونً

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 انرخطُظ نهرطىر انشخصٍ .12
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 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُار انمثىل  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ىياخ ػٍ انثزَايحأهى يصادر انًؼه .14

 الرسن الهٌذسٍ تالُف ػثذ الرسىل الخفاف  -1

2- Text Book of Engineering Drawing – Venkata Reddy – BS publication – second 

edition 2008 
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 هخطط ههاراخ الوٌهج

 َرجً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوقاتلح لوخرجاخ التؼلن الفردَح هي الثرًاهج الخاضؼح للتقُُن

 هخرجاخ التؼلن الوطلىتح هي الثرًاهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌح / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرًاهج الخاصح تال

األهذاف الىجذاًُح 

 والقُوُح 
والتأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الوٌقىلح

الوتؼلقح تقاتلُح التىظُف 

 (تطىر الشخصٍوال

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

                     اساسٍ الرسن الهٌذسٍ CE 134 االولً 
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

 

 خايؼه ذكزَد / كهُه انهُذسح انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى انهُذسح انًذَُه / انًزكز ؼهًٍ انمسى ان .2

 CE 134  انزسى انهُذسٍ اسى / ريز انًمزر .3

 دواو رسًٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 سُىٌ انفصم / انسُح .5

 128 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 1/7/2116 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 تطوير مهارات الطمبة في الرسم وتوسيع مخيمتهم وتطوير قابمياتهم في رسم االشكال المجسمة وثنائية 

 .االبعاد وقراءة الخرائط
 
 
 
 
 
 

 

يتضمن مدخال ومقدمة في الرسم الهندسي وكتابة الحروف وضع االبعاد والعمميات الهندسية ونظرية 
يجاد المسقط المفقود وتجميع الشكل  اإلسقاط ورسم المساقط المتعددة والرسم المتقايس ثالثي االبعاد وا 

 الثةالمجسم من خالل معرفة مساقطه الث
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 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزخ .11

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 كتاتح الحروف َتؼرف الطالة ػلً -1أ

 وضغ االتؼادَتؼرف الطالة ػلً          -2أ

 الؼولُاخ الهٌذسُحَتؼرف الطالة          -3أ

 ػلً ًظرَح اإلسقاط ورسن الوساقط الوتؼذدج َتؼرف الطالة          -4أ

 الرسن الوتقاَس ثالثٍ االتؼاد وإَجاد الوسقط الوفقىدَتؼرف الطالة ػلً          -5أ

 فٍ الهٌذسح الىصفُح هقذهحاػطاء الطالة          -6أ

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 تطىَر ههاراخ الطلثح فٍ الرسن   -- 1ب

 تىسُغ هخُلح الطالة فٍ الرسن - 2ب 

 تطىَر قاتلُاتهن  فٍ رسن االشكال - 3ب 

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انرًارٍَ واالشكال انهُذسُه 
 ثاخذكهُف انطهثه تاالَشطه وانىاخ 
  ذخصُص َسثه يٍ انذرخح نهىاخثاخ انُىيُح 

 
 طزائك انرمُُى      

 انرزاو انطانة وذحًهه انًسؤونُه 
 انًشاركه انفاػهه فٍ لاػه انذرس 
 االنرزاو تانًىػذ انًحذد فٍ ذمذَى انىاخثاخ 
 ٍذؼثز االخرثاراخ انفصهُه وانُهائُه ػٍ االنرزاو وانرحصُم انًؼزف 

 
 وانمًُُح األهذاف انىخذاَُح  -ج

 يحاونح ذطثُك انًفاهُى تحم اَىاع يٍ انرًارٍَ -1ج         

 ذطىَز لذرج انطانة نهؼًم ػهً اداء انىاخة وذسهًُه فٍ انًىػذ-2ج

 يحاونح ذًُُه لذرج انطانة تاالسرفادج يٍ انىسائم انًراحح-3ج

   ذطىَز لذرج انطانة ػهً انحىار وانًُالشه -4ج   
 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 ذًُُه لذرج انطانة ػهً انرؼايم يغ انىسائم انًرؼذدج -1د

 ذًُُه لذرج انطانة ػهً انرؼايم يغ االَرزَد -2د

 ذًُُح لذرج انطانة ػهً انرؼايم يغ وسائم انرمُُح -3د

 انحىارذطىَز لذرج انطانة ػهً -4د
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 تُُح انًمزر .11

اسى انىحذج / أو  يخزخاخ انرؼهى انًطهىتح انساػاخ األسثىع

 انًىضىع
طزَمح  طزَمح انرؼهُى

 انرمُُى

َظزٌ +  هقذهه مقدمة وتهيئة المستلزمات 4  -1

 ػًهٍ
ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 
َظزٌ +  اًىاع الحرووف الحروف الكوفية  4  -2

 ػًهٍ

ذًارٍَ + 

 واخثاخ
َظزٌ +  اًىاع الحرووف الحروف الغوطية  4  -3

 ػًهٍ

 ايرحاٌ اٍَ

َظزٌ +  االتؼاد مبادْى وضع االبعاد   4  -4

 ػًهٍ

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 
األبعــاد األساســية ب االبعــاد الحقيقيــة ب  4  -5

 خطوط االمتداد ب خطوط االبعاد
َظزٌ +  االتؼاد

 ػًهٍ

ذًارٍَ + 

 واخثاخ

العمليــات الهندســية رســم قــو  يمــس  4  -6
ســــم قــــو  يمــــس تقــــاطعينب ر مخطــــين 

 مستقيم ويمر بنقطة   

َظزٌ +  الؼولُاخ الهٌذسُح

 ػًهٍ

 ايرحاٌ اٍَ

َظزٌ +  الؼولُاخ الهٌذسُح رسم قو  يمس قوسين 4  -7

 ػًهٍ

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 
و رسم الشـكل  رسم الشكل الخماسي 4  -8

رسـم ب رسم الشكل الثمـانيب السداسي
 البيضوي

َظزٌ +  الؼولُاخ الهٌذسُح

 ػًهٍ

ذًارٍَ + 

 خثاخوا

َظزٌ +  اهتحاى  شهرٌ إمتحان الشهر االول 4  -9

 ػًهٍ

اهتحاى 

 شهرٌ

رســم القــو  المنقلــد ب تحديــد نقــاط  4  -11
 التما 

َظزٌ +  الؼولُاخ الهٌذسُح

 ػًهٍ

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 

المســـاق  : نةريـــة االســـقاط ب خطـــوط  4  -11
 االسقاط ب مستوى االسقاط

َظزٌ +  ًظرَح االسقاط

 ػًهٍ

ذًارٍَ + 

 واخثاخ

االسقاط المائل ب االسقاط العمودي ب  4  -12
 نةام المساق  المتعددة

َظزٌ +  ًظرَح االسقاط

 ػًهٍ

 ايرحاٌ اٍَ

َظزٌ +  ًظرَح االسقاط رسم السطوح المائلة على المساق    4  -13

 ػًهٍ

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 
َظزٌ +  ًظرَح االسقاط على المساق    منحنياترسم ال 4  -14

 ػًهٍ

ذًارٍَ + 

 واخثاخ
َظزٌ +  ًظرَح االسقاط مساق  األسطوانات المتقاطعة رسم 4  -15

 ػًهٍ

 ايرحاٌ اٍَ

َظزٌ +  ًظرَح االسقاط مفقوداستنتاج المسق  ال 4  -16

 ػًهٍ

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 
َظزٌ +  اهتحاى شهرٌ إمتحان الشهر الثاني 4  -17

 ػًهٍ

اهتحاى 

 شهرٌ

 ايرحاٌ اٍََظزٌ +  اَزوهترَك   المتقايس  الرسم  4  -18
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 انثُُح انرحرُح  .12

 الرسن الهٌذسٍ تالُف ػثذ الرسىل الخفاف  -1 ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

2- Text Book of Engineering Drawing – Venkata 

Reddy – BS publication – second edition 2008 
 الرسن الهٌذسٍ تالُف ػثذ الرسىل الخفاف  -1 )انًصادر(  ـ انًزاخغ انزئُسُح 2

2- Text Book of Engineering Drawing – Venkata 

Reddy – BS publication – second edition 2008 

               ـ انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( .. انًدالخ انؼهًُح , انرمارَز ,..) 
Engineering Drawing and Design by 

David Madsen Delmar Learning, 2nd 

edition, 1995 

 ػًهٍ

َظزٌ +  اَزوهترَك م االشكال المتقايسة البسيطةرس 4  -19

 ػًهٍ

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 
رســــم الســــطوح المائلــــة علــــى الشــــكل  4  -21

 المتقايس
َظزٌ +  اَزوهترَك

 ػًهٍ

ذًارٍَ + 

 واخثاخ

َظزٌ +  اَزوهترَك رسم الدوائر على الشكل المتقايس 4  -21

 ػًهٍ

 ايرحاٌ اٍَ

 رسم اإلسطوانة على الشكل المتقايس 4  -22
َظزٌ +  ترَكاَزوه

 ػًهٍ

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 
َظزٌ +  الوقاطغ أنواع المقاطعو المقاطع مقدمة في  4  -23

 ػًهٍ

ذًارٍَ + 

 واخثاخ
َظزٌ +  الوقاطغ المقاطع المتناظرة ب خطوط القطع ب  4  -24

 ػًهٍ

 ايرحاٌ اٍَ

المقـــــــــــاطع المزدوجـــــــــــة ب المســـــــــــاق   4  -25
 المقطوعة  األشكال المقطوعة

َظزٌ +  الوقاطغ

 ػًهٍ

ٍَ+ ذًار

 واخثاخ 

َظزٌ +  اهتحاى شهرٌ إمتحان الشهر الثالث 4  -26

 ػًهٍ

اهتحاى 

 شهرٌ

مقدمة في الهندسة الوصفيةب المستوي  4  -27
االفقـــي والمســـتوي العمـــودي بالزاويـــة 

 الزوجية االولى

َظزٌ +  الىصفُه

 ػًهٍ

 ايرحاٌ اٍَ

ـــى المســـتوي  4  -28 رســـم مســـاق  النقطـــة عل
 االفقي والعمودي

َظزٌ +  الىصفُه

 ٍػًه

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 

رسم مساق  الخ  المستقبم على  4  -29
 المستوي االفقي والعمودي

َظزٌ +  الىصفُه

 ػًهٍ

ذًارٍَ + 

 واخثاخ

رسم مساق  السطوح المستوية على  4  -31
 المستوي االفقي والعمودي

َظزٌ +  الىصفُه

 ػًهٍ

 ايرحاٌ اٍَ

رسم مساق  االجسام المنتةمة على  4  -31
 يالمستوي االفقي والعمود

َظزٌ +  الىصفُه

 ػًهٍ

ذًارٍَ+ 

 واخثاخ 

َظزٌ +  اهتحاى شهرٌ إمتحان الشهر الرابع 4  -32

 ػًهٍ

اهتحاى 

 شهرٌ
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ب ـ انًزاخغ االنكرزوَُح, يىالغ االَرزَُد 

.... 
 

 
 خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

 اسرخذاو وسائم اَضاذ حذَثه  -1
 ادخال يُاهح خذَذج  يثال اوذىكاد  -2

 

 

 
 


