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 الذراسي رصف المقرو

 

 كلية الحكمة الجامعة انًإسسخ انزؼهًُُخ .1

 هُذسخ رمُُبد انحبسىة  ؼهًٍ مسى انان .2

 انزسى انهُذسٍ )اسى انًبدح(انًمزر اسى  .3

 حضىرٌ / انكززوٍَ )ػُذ ثؼذ( أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 سُىٌ َظبو انًمزر )فصهٍ/ سُىٌ( .5

 ساعات اسبوعيا" 4ساعة بواقع  102 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

 2221/    7/     8 ربرَخ ئػذاد هذا انىصف  .7

رؼزف انطبنت ػهً  انًجبدئ انهُذسُخ األسبسُخ نهزسى، انزذرَت ػهً رُفُذ انزسىو   -أهذاف انًمزر:  .8

 ، انهُذسُخ انًخزهفخ وفك لىاػذ انزسى انهُذسٍ  األسبسُخ ثبسزخذاو ثزَبيظ األورىكبد

 .بدلزاءح انزسىو ثطزَمخ صحُحخ وئػطبئه انمذرح ػهً رحهُم األشكبل انضُبئُخ و انضالصُخ األثؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 -:وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزع .9
  دهذا  المعريية األ -أ

 .نجزَبيظ االورىكبدانًجبدئ انهُذسُخ األسبسُخ  انزؼزف ػهً -1أ

 انزسىو ثطزَمخ صحُحخح لزاء انزؼزف ػهً -2أ

 خ وصالصُخ االثؼبد انهُذسُخ ورسى االشكبل انًغسًخ صُبئُاألشكبل  رحهُمانزؼزف ػهً  -3أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهذا    -ب 

 ثبسزخذاو ثزَبيظ االورىكبد زسى انهُذسٍانًفبهُى االسبسُخ فٍ ان ًكٍُ انطبنت يٍ يؼزفخر -1ة

 فٍ يؼبنغخ انًشكهخ. ًهبراداناكزسبة  رًكٍُ انطبنت فٍ-2ة

هخزَظ ػهً رىظُف رهك نب ًَكٍ ثً انزسى انهُذسٍيؼزفخ واسؼخ فٍ ػهً  بنتطان رًكٍُ  -3ة

 هُذسخ رمُُبد االعهشح انطجُخ.انًؼبرف فٍ يغبل 
     

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 Google) ثألػزًبد ػهً  زَخ نكززوٍَ فٍ يب َخص انًحبضزاد انُظاػزًبد انزؼهُى اال -1
Classroom  وGoogle Meet   ) 

 زفبػهٍ اػزًبد انًحبضزاد انُظزَخ وػزضهب ثبالسهىة ان -2
 (   pdfانًحبضزاد ،  jamboardاػزًبد وسبئم االَضبػ االنكززوَُخ ) انجىرثىَُذ ،  -3
 اػزًبد انكزت انحذَضخ  -4
 اسزخذاو ثزَبيظ رسى ارىكبد فٍ رُفُذ انزسىيبد. -5

 انزطجُك انؼًهٍ ثبنًخزجز -6

 اسزخذاو انحبست االنً نؼزض رصًًُبد هُذسُخ. -7

 ضىػبد وانزصبيُى انهُذسُخ.اسزخذاو شجكخ االَززَذ فٍ انجحش ػٍ انًى -8

 .اسزخذاو شجكخ االَززَذ نؼًم يشبرَغ ورمبرَز -9
 

 

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 االيزحبَبد انفصهُخ  -1
 اخزجبراد َىيُخ -2
 يشبركبد صفُخ -3
 واعجبد ثُزُخ -4
 رمبرَز يفصهخ ويُبلشزهب -5

 

 
 القيمية  األدهذا  الىجذانية و -ج

  زق يخزهفخ نهزسى ثأسزخذاو االورىكبدزبط : رًكٍُ انطبنت يٍ اسزُزبط طاالسزُ -1ط

  ورحهُم انزسىيبد انهُذسُخ انزصُُف : رًكٍُ انطبنت يٍ رصُُف -2ط

 انزسبؤل : اصبرح االسئهخ نذي انطبنت كُفُخ انزغهت ػهً انًؼىلبد فٍ انًخزجز -3ط
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 -:انسُىٌ   و  انفصم انىاحذ نهُظبو انفصهٍ )انكىرسبد( ) انفصم انذراسٍ االول نهُظبو ثُُخ انًمزر  - 1 .12

 الساعات األسبىع

يخزعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
رحمُك اهذاف )يؼزفُخ او 

ُخ او وعذاَُخ وانمًُُخ يهبرار

   خ(يهبراد ػبياو 

 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى اسى انىحذح / أو انًىضىع

1 2 
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ 
  يحبضزاد مقررمقدمة عامة عن ال

2 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ
-Get a quick introduction to 

AutoCAD 

انًشبركبد  يحبضزاد

 انصفُخ 

3 

2 
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ

Drawing settings - 

-Drawing Setup in AutoCAD 

 

انًشبركبد  يحبضزاد

 انصفُخ

4 

2 

رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Use precision drawing tools 

such as Grid, Object Snap, and 

Polar Tracking to create 

accurate measurements in 

drawings. 

انًشبركبد  يحبضزاد

 انصفُخ

5 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Drawing Tools: 

Line, Circle, Arc, Ellipse, 

Donut, Polygon, Rectangle, 

Point, Multiline, Pline, Spline, 

Xline. 

انًشبركبد  يحبضزاد

 انصفُخ

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 انزمبرَز انمصُزح وانًزكبيهخ -1
 انًمبراَبد انؼهًُخ -2
 لشبد انزفبػهُخ انًُب -3

 
  

 طزائك انزمُُى   
 

 

 .short reportانزمبرَز انمصُزح  اػذاد -1
 .full reportاػذاد انزمبرَز انؼهًُخ  -2
 انطزق انًخزهفخ نزحهُم انزسىيبد انهُذسُخ  اػذاد دراسبد انًمبرَخ ثٍُ -3

 
 التىظيف والتطىر الشخصي (. المنقىلة ) المهارات األخري المتعلقة بقابليةالتأدهيلية العامة و المهارات -د 

 ثبنزسى انهُذسٍ رًكٍُ انًهبراد انؼبيخ نهطبنت حىل ايكبَُخ يُبلشخ ورحهُم االيضهخ انخبصخ  -1د

  نهزسى انهُذسٍرًكٍُ انطبنت يٍ انزؼبيم يغ انًخزهف انًفبهُى انؼهًُخ وانزطجُمُخ  -2د

   -3د
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6 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Coordinate method 

(Direct distance method 

Absolute coordinate 

Relative coordinate 

Polar coordinate) 

انًشبركبد  يحبضزاد

 انصفُخ

7 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Coordinate method 

(Direct distance method 

Absolute coordinate 

Relative coordinate 

Polar coordinate) 

 يحبضزاد

 واعت ثُزٍ

8 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Drawing Objects in AutoCAD 

( multiline ,construction line, 

polyline ray, helix) 

 واعت ثُزٍ يحبضزاد

9 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Drawing Objects in AutoCAD 

( multiline ,construction line, 

polyline ray, helix) 

 واعت ثُزٍ يحبضزاد

11 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Drawing polygon, donut, arc, 

circle 

 

 واعت ثُزٍ يحبضزاد

11 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Drawing ellipse, point, and 

spline. 

 حبضزادي

 ايزحبٌ

12 

رحمُك انمُبص  2

 وانزمىَى
 ايزحبٌ انشهز االول

يشبركبد  يحبضزاد

 صفُخ

13 

2 

رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Modify Tools 

Erase, Undo, Redo, Explode, 

Move, Copy, Rotate, Mirror, 

Array, Align,  
 

 يحبضزاد

 واعت ثُزٍ

14 

رحمُك اهذاف  2

 يؼزفُخ
 يزاعؼخ

 زاديحبض
 يشبركبد

15 

رحمُك انمُبص  2

 وانزمىَى
 ايزحبٌ انفصم االول

يشبركبد  يحبضزاد

 صفُخ
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 -:) انفصم انذراسٍ انضبٍَ  نهُظبو انسُىٌ فمظ ( ثُُخ انًمزر  - 2. 12

 الساعات األسبىع

يخزعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
رحمُك اهذاف )يؼزفُخ او 

ُخ او وعذاَُخ وانمًُُخ يهبرار

   خ(ػبييهبراد او 

 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى اسى انىحذح / أو انًىضىع

16  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ 

Modify Tools 

Erase, Undo, Redo, Explode, 

Move, Copy, Rotate, Mirror, 

Array,  

 

 يحبضزاد

 واعت ثُزٍ

17  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ 

Align, Scale, Stretch, 

Lengthen, Trim, Extend, 

Break, Join, Chamfer, Fillet. 

Modify menu (copy, move, 

mirror, array, offset, scale, 

rotate, erase, properties,) 

 واعت ثُزٍ يحبضزاد

18  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Properties and Layers in 

AutoCAD and dimension. 
 واعت ثُزٍ يحبضزاد

19  
رحمُك اهذاف 

 رارُخيؼزفُخ ويهب

Introduction to 3D Modeling 

Exercises to convert 2d to 3d 
 واعت ثُزٍ يحبضزاد

21  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Using UCS in 

drawing 
 واعت ثُزٍ يحبضزاد

21  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Using UCS in drawing واعت ثُزٍ يحبضزاد 

22  
رحمُك اهذاف 

 رارُخيؼزفُخ ويهب

Drawing solid objects (Box, 

cone ,sphere ,cylinder, torus) 

Modifying solid objects 

 واعت ثُزٍ يحبضزاد

23  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ 

 يحبضزاد امتحان شهري

 ايزحبٌ

24  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ

Drawing solid objects (Box, 

cone ,sphere ,cylinder, torus) 

Modifying solid objects 

يشبركبد  يحبضزاد

 صفُخ

25  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

يشبركبد  يحبضزاد مراجعة

 صفُخ

26  
انمُبص رحمُك 

 وانزمىَى

 رمبرَز مناقشة تقارير 

 رمبرَز

27  
انمُبص رحمُك 

 وانزمىَى
 ايزحبٌ انفصم انضبٍَ

 يحبضزاد

 واعت ثُزٍ 

28  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

Drawing surfaces objects 

3d operation (Move, rotate, 

align, mirror) 

يشبركبد  يحبضزاد

 صفُخ
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29  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ

-Exercises drawing 
-Examination 

 يحبضزاد

 واعت ثُزٍ

31  
رحمُك اهذاف 

 يؼزفُخ ويهبرارُخ

-Exercises drawing 
-Examination 

يشبركبد  يحبضزاد

 صفُخ 

 
 

 نزحزُخ انجُُخ ا .11

 :ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

AutoCAD 2010 Command Reference, AutoCAD tutorial  2011 

  -)انًصبدر( :ـ انًزاعغ انزئُسُخ 2

 :( انًغالد انؼهًُخ ، انزمبرَز ،.... ) اـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب 

  An Introduction to AutoCAD for Beginners,2015 
 Colin H. Simmons, and et. al., "The Essential Guide to Technical Product 

Specification: Engineering Drawing ", August (2009). 
 John Montague, "Basic Perspective Drawing", December (2013). 

Khayal, Osama, BOOK, ENGINEERING DRAWING FOR ENGINEERS AND 

TECHNICIANS ,2017. 

         :ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ، يىالغ االَززَُذ

 AutoCAD tutorial 2010, 2014, 2018,2020… 

 

 
 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ  .12

   

 االنًبو ثكم يبهى يسزحذس وعذَذ فٍ اسززارُغُبد انزؼهُى وانزؼهى. يٍ خاللاصزاء انًبدح انؼهًُخ  -1

نززسُخ فهى ؼًهٍ اكضز وانًضبفخ  نهزطجُك ان بدنسبػانزكىٌ  جىػُخ نهًمزرَبدح ػذد انسبػبد االسس -2

 ؼًهُخ.أفضم ألكجز كى يًكٍ يٍ انًفزداد انزٍ َزى رذرَسهب فٍ انًحبضزاد ان
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 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


