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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحلة الجامعة االهليةكل المؤسسة التعليمية .1

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية    / المركز علمي القسم ال .2

 Engineering Drawingالهندسي الرسم   اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي )عملي +نظري( أشكال الحضور المتاحة .4

 2022-2021 الفصل / السنة .5

 ساعه 120ساعات بواقع  4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 3/7/2021 ريخ إعداد هذا الوصف تا .7

 أهداف المقرر .8

ويكون هذا  وعملهمن التعبير عن أي تصميم بطريقة تمكن اآلخرين من فهمه وتطويره  الطالبن يتمك -1
 الرسم وفقا لمعايير متفق عليها بالنسبة للشكل والتسمية والمظهر والحجم وما إلى ذلك.

 
 ماهلااهلندسية وطرق استع ابألدواتتعريف الطالب  -2

 
 تدريب الطالب على قراءة اخلرائط ورسم اخلرائط الكهرابئية -3

 
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعريية األ -أ
 . يتعرف الطالب على المفاهيم االساسية للرسم الهندسي.1أ

كالقوائم واشرطة  اساسية. يتعرف الطلب على كيفية عمل برنامج اوتوكاد وما يتضمنه من عناصر 2أ

 .االدوات

 .يتعرف على عملية وضع االبعاد يي الرسم الهندسي االعتيادي ويي رسم االوتوكاد  . 3أ

يتعرف الطالب على العمليات الهندسية والمساقط المتعددة يي الرسم الهندسي االعتيادي والرسم  .4أ

 .  باالوتوكاد

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  .يستخدم برنامج اوتوكاد يي رسومات بسيطة– 1ب 

 .يستخدم الحاسب االلي لعرض تصميمات هندسية  – 2ب 

 .يستخدم شبكة االنترنيت يي البحث عن الموضوعات والتصاميم  الهندسية – 3ب 

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عملية -محاضره نظرية -1
 مهارات مكتبيه -2

 

 
 م طرائق التقيي     

 

 واسبوعية  يومية امتحانات -1

  عملية  يصليةامتحانات  -2

 اسئلة سريعة -3
 اسئلة قبلية وبعدية -4

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أن يصغي الطالب بانتباه الى شرح األستاذ  -1ج

 تمكين الطلبة من يهم الرسم الهندسي.  -2ج      

 جسمات والدقة يي الرسممهارة محاكات وتطبيق التحليل العملي  للم -3ج     
 .تطوير مهارات الطالب التطبيقية -4ج

  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 عمليةمحاضرات نظرية       

 رسم اللوحات الهندسية المنفردة الصفية      
 رسم اللوحات الهندسية المنفردة البيتية

  Data showمحاضرات ووسائل ايضاح مثل استخدام جهاز العرض     

 
 طرائق التقييم    
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 اسئلة سريعة -يصلية عملية   اختبارات -يومية  واسبوعية اختبارات  

 مناقشة وحوارات االستاذ مع الطالب ومناقشة وحوارات الطالب مع طالب اخر

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

استعمال المهارات المتعددة لحل مشاكل هندسة االجهزة الطبية، من خالل الترابط الموجود بين  -1

 التصميم  الرسوم الهندسية يي الحقول المختلفة.

 رسم اللوحات والمشاريع الجماعية. -2

  .مهارة التعلم الفعال والمستمر وذلك من خالل التطوير المستمر -3
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  تاعالسا األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ,Introduction الطالب يفهم الدرس        4 االول 
engineering 

drawing tools 

محاضرة نظرية 

 وعملية 
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

 ,Geometric writing الطالب يفهم الدرس 4 الثاني 

board layout 
محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

-الثالث

 الرابع
 Application of الطالب يفهم الدرس 4

exercises on 
geometric shapes 

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

-الخامس

 السادس

  Engineering الطالب يفهم الدرس 4
processes 

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

-السابع

-الثامن

 التاسع

 Application of الطالب يفهم الدرس 4
exercises on 
Engineering 

operations 

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

 -العاشر

االحادي 

 -عشر

الثاني عشر 

الثالث  –

  عشر

 orthogonal الطالب يفهم الدرس 4
projection 

 

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

الرابع عشر 

الخامس -

 عشر

 Isometric drawing الطالب يفهم الدرس 4
 

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

السادس 

-عشر 

السابع 

 عشر

محاضرة نظرية  Sections يفهم الدرسالطالب  4

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

الثامن عشر 

التاسع -

-عشر 

 العشرون

 Explanation الطالب يفهم الدرس 4
&drawing of 

electric board& 
Electronic symbols  

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

الحادي 

عشرون الو

الثاني -

 العشرونو

 Drawing of electric الطالب يفهم الدرس 4
& Electronic board 

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

الثالث 

العشرون و

الرابع -

 والعشرون

 Integrated circuit الطالب يفهم الدرس 4
drawing     

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

يتية_ اختبارات وب

 اسبوعية

الخامس 

والعشرون 

السادس -

 والعشرون

 Drawing of الطالب يفهم الدرس 4
generator 

connectors 

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية
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 ملي.محاضرات ملخصة للنظري والع1                      البنية التحتية -12

 كتاب الرسم اهلندسي للمؤلف عبد الرسول اخلفاف ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
هم المواقع العلمية الحديثة للتأكد من اخر المستجدات مراجعة ا

 والتطورات العلمية والعملية
  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( لعلمية , التقارير ,.... المجالت ا) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

   

 اتباع ما هو  جديد ومستحدث من وسائل التعليم والتعلم. -1
 االستفادة من االصدارات الحديثة يي الرسم الهندسي. -2

وباالستناد عليها سوف يتم اعداد وتطوير مقرر دراسي  يتم ذلك من خالل معرية اهم متطلبات سوق العمل

 يهدف الى تحقيق ذلك .

 

 
 

 :اسم التدريسي وتوقيعه

 

السابع 

والعشرون 

الثامن -

 والعشرون 

 Reading different الطالب يفهم الدرس 4
electric &electronic 
maps 

محاضرة نظرية 

 وعملية
لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية

التاسع 

والعشرون 

– 

 الثالثون

محاضرة نظرية  Industrial drawing الطالب يفهم الدرس 4

 وعملية

لوحات صفية 

وبيتية_ اختبارات 

 اسبوعية
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  انس كرمي حسني  م.م

 


