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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

Hadeel Nasrat Abdullah التدریسياسم : 

drhadeelnasrat@yahoo.com البرید االلكتروني:  

Engineering Drawing اسم المادة: 

 :مقررالفصل 50%

والذي يعتبر من اهم االنظمة    AutoCAD تعريف الطلبة بنظام الـ 
ئمين على التصاميم وفي جميع مراحل التصميم، اذ المساعدة للمهندسين القا

يسهل هذا النظام عملية وضع المخططات االولية للتصميم كما يسمح بانشاء 
 نموذج رياضي للتصميم مما يقلل من كلفة انشاء نموذج فيزياوي

  :ةاھداف الماد

 التعامل مع محور الرسـم و  ، تشغيل البرنامج، مفاتيج الوظائف، حفظ العمل   
  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد .اوامر االبعاد، اوامر التعديل ،  اوامر الرسم، اعطاء االوامرطرق 

  :ةالكتب المنھجی 

  :ةالمصادر الخارجی 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

  االول   %60  %40 
  الثاني

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی  الحاسبات المادة عملي في مختبر 
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26/9 - 30/9  1 

   
3/10 – 7/10  2 

   
10/10 - 14/10  3 

   17/10 - 21/10  4 

   24/10 – 28/10  5 

   31/10 – 4/11  6 

   
7/11 – 11/11  7 

   
14/11 - 18/11  8 

   
21/11 – 25/11  9 

   28/11 – 2/12  10 

   5/12 – 9/12  11 

   12/12 – 16/12  12 

   
19/12 – 23/12  13 

   26/12 – 30/12  14 

   2/1 – 6/1  15 

   9/1 – 13/1 16 

 عطلة نصف السنة
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