
curriculum 

 

 

            

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الجامعــة التكنولوجيــة

 ـة العمـارةقسـم هندس

Second class 

Computers 
  

Ministry of Higher Education& 

scientific Research 

University of technology  

Department of Architecture  

 
 

قسم الهندسة المعمارية/ الجامعة التكنولوجية    

موجز لمضمون ومحتوى محاضرات الفصل الدراسي االول لدرس الحاسبات  شرح
8002/8002للمرحلة الثانية للعام الدراسي   

 محاضرة 1

(AutoCAD)فكرة عامة عن برنامج الرسم الهندسي   من اهم برامج الرسم :  
يعتمد في عمله على فكرة المصفوفات و المتجهات . الهندسي المعتمدة عالميا

(Vertices) بخالف برامج الصور التي تعتمد فكرة النقاط   (Pixels) اي انه يعتمد . 

يتميز بالدقة المتناهية . ثة ابعا على تحديد احداثيات على مستوى العمل ببعدين او ثال
وامكانية التعامل مع كل وحدات القياس الهندسية العالمية المعتمدة في الرسم الهندسي 

ولهذا يمكن اعتما ه النتاج سيتات متكاملة لخرائط المشاريع . بكل تفاصيله ومحتوياته

.الهندسية بانواعها المختلفة  
(2007)سيتم اعتما  االصدار   علما بأن هناك نسخ . العامة من البرنامجللنسخة  

تعتمد جميعها . معمارية ، انشائية ، ميكانيكية ، كهربائية و مساحة: اخرى متخصصة 

.نفس المبا يء واالساسيات مع اضافات متعلقة بكل اختصاص  
 

 محاضرة 8

(Line)شرح تفصيلي اليعاز   المستخدم لرسم الخطوط وكيفية استخدامه وطرق  
وشرح تطبيقاته االساسية ومصفوفة . مثال الستدعاء االيعازات االخرىاستدعائه ك

ان تخصيص محاضرة مستقلة لهذا االيعاز هو لسببين . البيانات المرتبطة به عند تكوينه

االول اهميته المحورية في العمل والثاني استخدامه لشرح الكثير من الخصائص 
.ل عامالمشتركة لمعظم ايعازات الرسم واستخدامها بشك  

 مالحظة هامة:

 Object)هناك مواضـيع وفقرات مهمة مثل موضـوع طرق اختيـار العناصر  
Selection Methods) ومنها    (By pick ,Last ,Previous ,Window 

,Crossing Window ,Window Polygon ,Crossing Polygon ,Fence) 

(Osnap)وموضوع ضوابط العمل واالختيار  :وهي عديدة اهمها    
(End point, Mid point, Center, Nearest, Intersect, Insertion point, 

وغيرها مما اليمكن االستغناء عنها للحصول على الدقة المطلوبة للعمل ويجب   (.…

استخدامها منذ البداية ولكن اليمكن فهم كل فقراتها اال بفهم العناصر والمكونات 
.والتي يتم تناولها تباعا خالل المحاضرات الالحقةالمرتبطة بكل منها   

لذلك يتم اعطاء فكرة واضحة عن هذين الموضوعين ابتداًء من هذه المحاضرة  

.مع توضيح فقرتين او ثالثة لكل منهما واالكمال الحقا حسب تقدم العمل  
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 محاضرة 3

(Line)اعا ة سريعة للمعلومات االساسية التي تم توضيحها بواسطة ايعاز   مع  
(Arc)شرح لكيفية عمل نظام الزوايا في البرنامج  وشرح تفصيلي اليعاز  والطرق  

وهذه . المتعد ة لرسمه مع التركيز على المبدأ االساسي المعتمد في جميع تلك الطرق

ثم القيام برسم العديد من . الخاصية نجدها الحقا في العديد من االيعازات وتفاصيلها
.تخدا االيعازين اعاله وبمختلف الطرق والزوايا واالتجاهاتاالشكال االولية باس  

 

 محاضرة 4
يقوم الطلبة برسم اشكال محد ة على غرار االشكال التي رسمت امامهم في  

المحاضرة السابقة للتعرف على االساليب الصحيحة للعمل ومعالجة ما يظهر عندهم من 

.صعوبات وعراقيل لتجاوزها تمهيدا للمراحل الالحقة  
 

 محاضرة 5

(Circle)ايعاز   طرق استخدامه وخصائصة وما يشترك به مع ايعاز   (Arc) .
(Polyline)ايعاز  خصائصه، استخداماته، فوائده والفرق بينه وبين الخطوط واالقواس  

ايعاز . بصيغتها االساسية (Pedit) وهو من ايعازات التعديل   (Modify) وليس الرسم،  

ول تعديل خصائص ومواصفات الـ اال: وله استخدامين اساسيين  (Polyline) والثاني  
 .(Polyline)تحويل الخطوط واالقواس الى 

 

 محاضرة 6
(Fillet)ايعاز   وهو من االيعازات المهمة التي يمكن استخامها للتعديل وايضا  

ايعاز . لرسم اقواس تربط الخطوط المستقيمة بمختلف الزوايا والحاالت (Chamfer) 

ب الستخدام ايعاز استخدامه مقار (Fillet) ولكنه يستخدم خط مستقيم للربط بدال من  
من خالل شرح الخصائص . شرح تفصيلي للخصائص المشتركة بين االيعازين. القوس

(System Variables)يتم التطرق الى موضوع متغيرات النظام  والفرق بينها وبين  

االيعازات، وهو موضوع مهم يعزز فهم الطالب لطريقة عمل البرنامج ويعطي فكرة 
وهذا يسهل مستقبال عملية التعلم . عامة عن طريقة عمل الكثير من االيعازات االخرى

.الذاتي لبقية االيعازات التي اليمكن تغطيتها بالكامل خالل الفصلين الدراسيين  

(Layers)ايعاز  من االيعازات التنظيمية المهمة جداً لتنظيم وتصنيف العمل بكل  
حيث يتم التحكم . محتوياته وعناصره لمختلف االغراض وخاصة العرض والطباعة

بصورة منسقة ومنظمة بكل خصائص االلوان وسمك الخطوط واظهار واخفاء مجاميع 

ه واالحتفاظ بسيطرة كاملة العناصر لتجنب االرباك والتداخل في العمل عند اتساع
 وتحكم بمحتوياته
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 محاضرة 7
(Trim)ايعاز   شرح تفصيلي لاليعاز وخصائصه . من ايعازات التعديل المهمة 

ايعاز . واستخداماته (Extent) وهو ايضا من ايعازات التعديل وينفذ مهام معاكسة  

كمثال عن حاالت لذلك يتم توضيح المقارنة بين االيعازين بالتفصيل . لاليعاز السابق
علما بأن توضيح . وهو مما يعزز الفهم الدقيق لطريقة عمل البرنامج. اخرى مشابهة

(Osnap)فقرات طرق االختيار وضوابط  .يكون مستمراً خالل هذه المحاضرات   

 
 محاضرة 2

  رس عملي تطبيقي وتقييم لمستوى التقدم في اال اء 

 
 محاضرة 2

: ايعازات التعديل   (Explode) تخدامه العام هو اعا ة عناصر او تكوينات اس 

واهم استخداماته تكون مع عنصر . مركبة الى عناصرها االولية (Polyline) اي عكس  
(Pedit)ايعاز  واستخدامه اآلخر المهم هو مع عنصر . بقدر تعلقه بهذه العملية 

(Block) .الذي يأتي الحقاً    

(Scale, Rotate)ايعازي  همة ويرتبطان بخصائص مشتركة من ايعازات التعديل الم 
(Refrence)اساسية وخاصة خيار  لذلك يتم التنويه الى هذا . المتضمن في كليهما 

.االرتباط بصيغة مقارنة بعد شرح طريقة العمل لكليهما  

 
 محاضرة10

امتحان نظري يتم التركيز فيه على جوانب المقارنة وفهم طبيعة عمل االيعازات  

.مما اليمكن تقييمه بوضوح خالل التطبيق العمليومتغرات النظام وغيرها   
 

 محاضرة 11

(Block)ايعاز   طريقة تكوينه واستخداماته واهميته مع الربط باستخدامات  
(Explode)وايعازات اخرى مثل  .وغيرها   

(Wblock)ايعاز  .لتحويل البلوكات او جزء من العمل الى فايل جديد مستقل   

(UCS)ايعاز  اختصار لـ   (User Coordinating System) من االيعازات التنظيمية  
مع التركيز على ازالة الفكرة . المهمة جدا للعمل الثنائي والثالثي االبعا  على حد سواء

الن اهميته في الرسم الثنائي . السائدة عن كونه من ايعازات العمل الثالثي االبعا  فقط

وطريقة عمله وكيفية االستفا ة منه االبعا  قد تكون اكبر اذا تحقق فهم كامل لمبا ئه 
.بشكل مثالي  
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 محاضرة 18
(Plot)موضوع الطباعة   عالقته بموضوع الوحدات , فقراته , تفاصيله :  

(Layers)والمقاييس وعالقته بموضوع الطبقات  وخصائص العناصر وخاصة سمك  

.الخطوط والوان العناصر وغيرها  
(Layout)موضوع الـ  .باعة وتنظيم الخرائطالمرتبط مباشرة بالط   

(Mview)ايعاز  المستخدم على سطح الـ   (Layout) فقط لفتح نوافذ مطلة على العمل  

.بمساقط وحاالت مختلفة  
 المحاضرات االربعة المتبقية :

يتم تخصيص محاضرتين متتاليتين لعرض واعا ة رسم مجموعة من التمارين  

.تي تم  راستها خالل الفصلالمعمارية التي تتضمن كافة العناصر واآلليات ال  
.المحاضرتين االخيرتين يتم تخصيصهما للتطبيق العملي ومناقشة االمتحان ومتطلباته  

 

 
 

 

 
 
 


