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 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 االسم
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المعلومات رقم 

  320المكتب 
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 :وصف المادة

تتناول هذه المادة التعرف على أدوات وخامات الرسم الهندسي وطرق استخدامها وعمل تمرينات يدوية ورسم الخطوط 

ة لتوضيح والمنحنيات واألشكال ذات البعدين والثالثة أبعاد باالضافة  الى كيفية رسم المخططات المعمارية الهندسية الالزم

 االفكار التصميمية.

 :أهداف المادة

 تطوير مهارة الطالب في استخدام األدوات في رسم األشكال الهندسية. .1

 أن يتعرف الطالب على األسس واالصطالحات الهندسية المختلفة التي يقوم عليها الرسم الهندسي. .2

 سية وتوزيعها على ورقة الرسم.التعرف على طرق القياس وقراءة ووضع األبعاد المناسبة لألشكال الهند .3

 تدريب الطالب على رسم أنواع الخطوط المختلفة وتوظيفها في اللوحة الهندسية كل في موقعه المناسب. .4

تدريب الطالب على قراءة األشكال الهندسيية وتفكيكهيا وتيميعهيا مين خيالل طيرق الرسيم واالسيقاط والمقياطع وفيي هيذا  .5

 تعرف على األجزاء المخفية في كل ميسم هندسي الشكل.توسعة الخيال الهندسي لديه، ألنه ي

 القدرة على تكبير وتصغير الرسومات. .6

 الوصول إلى اخراج لوحة هندسية مرتبة حسب االصول الفنية من خالل تنفيذ عدة تطبيقات على العمليات الهندسية.  .7

 مكونات المادة: 

 

 الكتب المقررة: )راجع القائمة( -1

 لكترونية في الشبكة العنكبوتية.االطالع على المواقع اال  -2
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 على العمليات الهندسية المختلفة.تطبيقات  -3

 تمارين مساعدة يقدم الطالب بتطبيقها وتسليمها كعمل مشارك لزيادة قدرته االستيعابية للمادة. -4
 

 صميمية تطبيقية.. ،الخ.تمحاضرات، مناقشات، أعمال  أساليب تدريس المادة:

 

 comes Learning outنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

 ان يتعرف الطالب على األدوات المستعملة في الرسم الهندسي. -

 قدرة الطالب على فهم وتطبيق أساسيات الرسم الهندسي. -

   (Cognitive skills. مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  )2

 ب من خالل استنتاج المساقط والمقاطع لكل ميسم هندسي وادراك أبعاده.توسعة الخيال الهندسي لدى الطال - 

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

 االطالع على اكبر عدد ممكن من المراجع والبحوث المتعلقة بالمادة. -

 ن خالل االنترنت.التواصل مع أهم االفكار التي تطرحها المادة م -

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical and/ or professional skills (Transferable Skills) 

قدرة الطالب بدوره مصمما داخليا على تنفيذ لوحة هندسية بكل متطلباتها المتعارف عليها في ميال العميل، والتيي تعكيس  -

 يها.مهاراته التي تدرب عل

 

 أدوات التقييــــم:

 الحضور في المحاضرات 

 .الواجبات، واالمتحانات القصيرة 

 المشاركة في المناقشات وطرح االفكار. 

 تقييم أفكار تصميمية ومشاريع تطبيقية من قبل الطالب 

 .امتحانات فصلية ونهائية عملية 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

حان الثانياالمت  20 

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 
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  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 تعريف بالمادة - (1)

أساسيات الرسم الهندسي والفرق بينه وبين -

 :الرسم الحر

 عناصره وأدواته وطرق رسمهالرسم الهندسي  -

  تعريف الطالب بمقاييس الورق ولوحات الرسم -

 الرسم الحر باليد )الخطوط، الدوائر، الخ(-

 

 توزيع لوحة الرسم )اإلطار والجدول وغيره( - (2)

 أنواع الخطوط في الرسم الهندسي 

قواعد كتابة األبعاد والقياسات والتعرف على   -

 الرموز وداللتها

 (مقاييس الرسم )التكبير والتصغير -

 

 اإلنشاءات والعمليات الهندسية : - (3)

 إنشاء الزوايا وتقسيمها  -

 تقسيم الدوائر ورسم األشكال المنتظمة فيها -

 إنشاء خطوط االتصال بين األقواس والدوائر  -

 

 رسم المناظير الهندسية - (4)

 وإنشاءه من المساقطأنواع المناظير الهندسية -
 

سم المجسمات ثالثية اإلنشاءات المنظورية )ر  (5)

 األبعاد )منظور إيزومتري(
 

(6) 

االمتحان 
 األول

 مراجعة على ما سبق -

 االمتحان االول -
 

 اإلسقاط في المستويات المتعامدة - (7)

 طرائق اإلسقاط العامودي -

 إسقاط األشكال الهندسية-

 

 توزيع المساقط على لوحة الرسم - (8)

 قطين إستنتاج المسقط الثالث من مس -
 

استنتاج المنظور اإليزومتري من المساقط مع  - (9)

 األبعاد
 

  إفراد األجسام الهندسية البسيطة  (10)

(11) 

 
  االمتحان الثاني

 القطاعات في الرسم الهندسي والمعماري  - (12)

 وتتضمن ما يلي:

 أهميتها -       
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 القطع والتهشيرالقاطع ومستويات  -       

 ع القطاعات وتصنيفيهاأنوا -      

التعرف على المخططات المعمارية بكافة أجزاءها  (13)

 وكيفية رسمها 
 

  عمل واجهات داخلية وقطاعات معمارية داخلية (14)

(15) 

 
  

  االمتحان النهائي - (16)

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 

 :ضور والغيابسياسة الح

 

% من الساعات المقررة للميادة بيدون عيذر مرضيي أو قهيرل يقبليه عمييد الكليية إذ 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يترتب اعتبيار الطاليب منسيحبان مين الميادة فيي حالية قبيول العمييد للعيذر، بينميا يمنيع مين التقيدم لالمتحيان النهيائي وتكيون 

 ة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهرل.عالمته في المادة صفران في حال
 

 المراجع العلمية للمادة      

 :الكتـــــــــــب العربية 

 [. أساسيات الرسم الهندسي. دار الراتب اليامعية. بيروت.1985مصطفى. عباس بيومي. ] -

 صر.. الرسم الهندسي. مطابع األهرام التيارية. م1977شميدت. أوتو، )ترجمة: رضا سليمان(.  -

 الرسم الهندسي أساسيات.  (2009)سفيان توفيق الحاج احمد . 

 (:الرسييم الهندسييي :البرنييامل تشييغيل  ييالت 2007ريب المهنييي :)المؤسسيية العاميية للتعليييم الفنييي والتييد

 اإلنتاج،المملكة العربية السعودية .

 (الرسم المعمارل 209محمد عبد هللا الدرايسة:).مكتبة الميتمع العربي ،عمان، 

  األجنبية:الكتب 

 Boundy, A.W. Engineering. Drawing.McGraw-Hill. New York.1990 

 Madsen, David A. Engineering. Drawing and design. Delmar. New York.1991 

   المواقع اإللكترونيةWebsites : 

 الكلمات المفتاحية للتصفح باللغة العربية: -1

 أساسيات الرسم الهندسي -

 الرسم الهندسي اليدول -

 الرسم الهندسي للميتدئين -

 الرسم الهندسي المساقط -

2- Keywords for Browsing: 

- Engineering. Drawing 

- Isometric Drawing 

 

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A+%2F+

