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 /4طبيعة المقرر:
مطلوب كلية )......... ...( :مطلوب جامعة)..........( :


 /5وصف المقرر:
معرفة اهمية الرسم الهندسي وعالقته بالمجاالت الفنية االخري  ،فهم
المهارات المختلفة والتدريب عليها  ،وضع االسس والمبادئ الهندسية  ،فهم لغة
والمسطلحات الهندسية االستفادة منها في التخصصات المختلفة للكلية  .يتم تدريس المادة من
خالل المحاضرات والبحوث والمقاالت وعرض المثلة ونماذج للرسومات الهندسية .
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 .1األهداف التعليمية الفعلية للمقرر وتشممما المعارف والمهارات والسمملوكيات بصمميغة األفعال التي
يتوقع أن يظهرها الطالب أو يكتسبها الطالب بعد استكمال المقرر.
 .2يجب علي الطالب ان يعرف
 .3االلمام بدور الرسم الهندسي كلغة عالمية .
 .4معرفة اهمية الرسم الهندسي وعالقته بالمجاالت الفنية االخري .
 .5فهم المهارات المختلفة والتدريب عليها.

 .6وضع االسس والمبادئ الهندسية
 .7وضع االسس المعينة في توسيع المساحات والخطوط والنقاط
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
المعرفة بالرسم الهندسي وعالقته بالعلوم الفنية االخري
االستفادة من الرسم الهندسي في االستفادة منه في كا الجوانب الفنية االخري
االلمام بوحدات القياس واستخدام االدوات
 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 /1التعرف بالرسم الهندسي وصلته بالعلوم الفنية االخري
 /2اساسيات ومبادئ الرسم الهندسي
 /3التعرف علي استحدم االدوات الهندسية
 /4رسم الهندسي لالشكال البسيطه
 /5رسم الهندسي لالشكال الدائرية
 /9طريقة التدريس :Teatching Method
إلقاء ،مناقشة ،تدريبات خاصة بالجزء العملي.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
تقوم المادة عن طريق التقويم المستمر للتطبيقات االسبوعية وعن طريق االختبارات الشهرية ويكون التقويم
النهائي بجمع كا درجات المحاضرات باالضافة لالختبارات باالضافة الي درجات الحضور والغياب .
 /1التدريبات والتكليفات والنشاط والغياب والحضور واالختبارات الشهرية  60درجة.
 /2اإلختبار النــــــهـــــــائـــــــي  30درجة.
 /11مصادر ومعلومات المقرر :REFERENCES
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