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 :وصف المادة

هي المادة التي تعرف الطالب بلغة المهندسين التي تتمثل في الرسم الهندسي، والتي تعبر عنن اففاناو والتمنا يم الهندسنية       

ب  نن الللهنا علنى افسنال واحانطلحات الهندسنية الماتلينة التني ي ن   وتترجمها إلى وسمات على ووق. حيث يتعرف الطال

عليها الرسم الهندسي، وذلك بطرق سهلة و بسطة يست عبها الطالنب المبتند ، يتندون  نن الللهنا علنى ونرامة و وسنم اف ناا  

للهنا كييينة اسنتادا  افدوات الهندسية البسيطة إلى المع دة التركينب. وينتم ذلنك  نن النل  تمناوين  تن عنة ينتعلم الطالنب  نن ال

اللز ننة لتنييننح ل حننة هندسننية، ويتعننرف علننى    نن اي الاطنن    و  نناييال الرسننم وافبعنناد والر نن ز والنندححت والاتابننات وكننل 

 .والتعرف على المناظير بأ  اعها و ساوطها العناار اللز ة لتنييح ل حة هندسية  تاا لة

 :أهداف المادة

 استادا  افدوات في وسم اف اا  الهندسية.تط ير  هاوة الطالب في  .1

  ن يتعرف الطالب على افسال واحاطلحات الهندسية الماتلية التي ي    عليها الرسم الهندسي. .2

 التعرف على  رق ال ياس وورامة ووضع افبعاد المناسبة لأل اا  الهندسية وت زيعها على وووة الرسم. .3

 لماتلية وت ظييها في الل حة الهندسية كل في   وعه المناسب.تدويب الطالب على وسم    اي الاط   ا .4

تدويب الطالب على ورامة اف اا  الهندسنية وتياياهنا وتيميعهنا  نن النل   نرق الرسنم واحسن ا  والم نا ع وفني هنحا  .5

 ت سعة الايا  الهندسي لديه، ف ه يتعرف على افجزام المايية في كل  يسم هندسي الشال.

 ر وتمغير الرس  ات.ال دوة على تابي .6

 ال ا   إلى االراج ل حة هندسية  رتبة حسب احا   الينية  ن الل  تنييح عدة تطبي ات على العمليات الهندسية.  .7
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 مكونات المادة: 

 

 الاتب الم روة: )واجع ال ائمة( -1

 اح لي على الم اوع احلاترو ية في الشباة العناب تية.  -2

 ماتلية.على العمليات الهندسية التطبي ات  -3

 تماوين  ساعدة ي د  الطالب بتطبي ها وتسليمها كعمل  شاوك لزيادة ودوته احستيعابية للمادة. -4
 

 مميمية تطبي ية.. ،الخ.ت حاضرات،  ناوشات،  عما    ساليب تدويال المادة:

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

 عرف الطالب على افدوات المستعملة في الرسم الهندسي.ان يت -

 ودوة الطالب على فهم وتطبيق  ساسيات الرسم الهندسي. -

   (Cognitive skills. مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  )2

 ت سعة الايا  الهندسي لدى الطالب  ن الل  استنتاج المساوط والم ا ع لال  يسم هندسي وادواك  بعاده. - 

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

 اح لي على اكبر عدد  مان  ن المراجع والبح ث المتعل ة بالمادة. -

 الت اال  ع  هم احفااو التي تطرحها المادة  ن الل  اح تر ت. -

 ةمهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالق  4

Practical and/ or professional skills (Transferable Skills) 

ودوة الطالب بدووه  ممما داالليا على تنييح ل حة هندسية بال  تطلباتها المتعاوف عليها في  يا  العمنل، والتني تعانال  -

  هاواته التي تدون عليها.

 

 أدوات التقييــــم:

 الحض و في المحاضرات 

  ات ال ميرة.ال اجبات، واح تحا 

 المشاوكة في المناوشات و رح احفااو. 

 ت ييم  فااو تمميمية و شاويع تطبي ية  ن وبل الطالب 

 .ا تحا ات فملية و هائية عملية 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

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

20 

 100 المجموع
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 األمانة العلمية والتوثيق

 )سل ن الت ثيق ) ع   ثلة ت ضيحية  

  إسناد الح  ق اليارية فاحابها 

  احبتعاد عن السط  افكاديميPlagiarism  

 صل الدراسيعلى أسابيع الف 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  -

  الرسمتعريف الطالب بمقاييس الورق ولوحات  -

 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( -

 

 ية :اإلنشاءات والعمليات الهندس - (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 -
 

اإلنشاءات المنظورية )رسم المجسمات ثالثية   (5)

 زومتري(األبعاد )منظور إي
 

(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)

 إستنتاج المسقط الثالث من مسقطين  -
 

متري من المساقط مع استنتاج المنظور اإليزو - (9)

 األبعاد
 

  إفراد األجسام الهندسية البسيطة  (10)

(11) 

 
  االمتحان الثاني
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 القطاعات في الرسم الهندسي والمعماري  - (12)

 وتتضمن ما يلي:

 أهميتها -       

 القطع والتهشيرالقاطع ومستويات  -       

 

  وتصنيفيها  أنواع القطاعات - (13)

  ت عملية على رسم القطاعاتتطبيقا (14)

(15) 

 
  مراجعة عامة للمادة وتمارين -

  االمتحان النهائي - (16)

 

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

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

حو  رضني  و وهنري ي بلنه عميند الالينة إذ %  ن الساعات الم روة للمنادة بندون عن15ح يسمح للطالب بالتغيب  كثر  ن 

يترتب اعتبناو الطالنب  نسنحبان  نن المنادة فني حالنة وبن   العميند للعنحو، بينمنا يمننع  نن الت ند  لل تحنان النهنائي وتان ن 

 عل ته في المادة ايران في حالة عد  وب   العميد للعحو المرضي  و ال هري.
 

 المراجع العلمية للمادة      

 ــــــب العربية:الكتـــــ 

 [.  ساسيات الرسم الهندسي. داو الراتب اليا عية. بيروت.1985 مطيى. عباس بي  ي. ] -

 . الرسم الهندسي.  طابع افهرا  التياوية.  مر.1977 ميدت.  وت ، )ترجمة: وضا سليمان(.  -

 الرسم الهندسي  ساسيات.  (2009)سييان ت فيق الحاج احمد . 

 (: الرسننم الهندسنني :البر ننا ل تشننغيل  ننلت 2007المؤسسننة العا ننة للتعلننيم اليننني والتنندويب المهننني:)

 ع دية .اإل تاج،المملاة العربية الس

 (الرسم المعماوي 209 حمد عبد هللا الدوايسة:).اتبة 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

  ساسيات الرسم الهندسي -

 الرسم الهندسي اليدوي -

 الرسم الهندسي للميتدئين -

 الرسم الهندسي المساوط -

 

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+

