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 1الصفحة 

 
  

      

 ج األكاديمي وصف البرنام       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / ادلركز القسم العلمي .2

 الرسم اذلندسي او ادلهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 ةدليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربي ادلعتمد برنامج االعتماد .6

  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

                                    0202 – 9 – 02 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

التصاميم يف ادلستخدمة  الرسم اذلندسي طرق اىماذلندسية و يف رسم االشكال  الرسم اذلندسييبحث علم  -1
 لعلميةايف اجملاالت ومدى الفائدة منها  اذلندسية

 الرسم اذلندسي يفادلفاىيم االساسية  معرفةيشتمل على  -2
 ةم اذلندسيو الرس  ومواصفات معرفة مميزات -3
 الرسم واالساليب العلمية ادلتبعة يف الرسم اذلندسي  لياتمعرفة االساس النظري يف عم -4
  ادلشاريع اذلندسيةتصمميم  قيالرسم اذلندسي استخدام  تأثريدراسة  -5
 الرسم اذلندسي استخدام تطوير ادلتبعة يف يةالعلم الطرق -6

 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .11

  االىداف ادلعرفية  - أ
 الرسم اذلندسي وسائل اىمان يتعرف الطالب على    -1
 م واالشكال يالتصام نوعيةحسب  الرسم اذلندسي بني طرق الطالب مييزان    -2
 الرسم اذلندسيخطوط  انواع الطالب بني  يزان مي   -3
 الرسم اذلندسييعرف الوسائل العلمية ادلتبعة يف ان    -4
 الرسم اذلندسيالطرق ادلختلفة يف  ان يقيم الطالب   -5
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداف –ب 

  تطبيقية العلمية وال اجملاالت يف ةتوامهي الرسم اذلندسي على علمتعريف الطالب  – 1
 الرسم اذلندسي ادوات استخدامقدرة الطالب على  – 2
 الرسم اذلندسيعلى الطرق الصحيحة يف تعليم الطالب   - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -1
 رسم االشكال اذلندسيةطريقة  -2
   اجملاميع الطالبية -3
  ادلرسمالدروس العملية يف  -4
 ادلستخدمة  م اذلندسيةيالتصامى اىم لتعرف عللالعلمية  زيارة ادلعارض -5
 طريقة التعلم الذايت  -6
 

 طرائق التقييم
  الصفيةاالختبارات  -1
 االصفية  واجباتال -2
 التقارير والدراسات-3
 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج

              مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس    -1
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -2
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 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -1
 لرسم اذلندسيلفهوم الصحيح ادلمثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم قدرة الطالب  اسًتاتيجية التفكري حسب -2

 . ومعرفة امهيتو بشكل مفصل 
اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري واليت يهدف اىل طرح مشكلة  -3

 ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب .
 

 التقييم طرائق
 الصفيةاالختبارات  -1
 االصفية واجباتال -2
 التقارير والدراسات -3

 

 ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1
 (اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  العمل -2
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -3
 .(رسماالتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف ال -4

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 سيةرسم االشكال اذلندطريقة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
  الرسم اذلندسيالدروس العملية يف  -4
 ادلختلفة التصاميم اذلندسيةلتعرف على ل معارضللالعلمية  زياراتال -5
 طريقة التعلم الذايت -6
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 طرائق التقييم
  الصفيةاالختبارات -1
 االصفية واجباتال-2
 الشهرية االختبارات -3
 التقارير والدراسات-4

 بنية الربنامج .11

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساق رمز ادلقرر أو ادلساق رحلة الدراسية ادل
 عملي     نظري      

 3 2 الرسم اذلندسي افًتاضي IH102 نيةالثا
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد.ادارة  -2
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
 الب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى .ادلهارات العادلية ) الط -6

 
 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .14
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 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 ادلكتبة ادلركزية  -3
 اخلاصة بالقسم  اىم الكتب وادلصادر -4
 االنًتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألهداف 

 يةمهاراتالاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 
التوظيف والتطور 

 (الشخصي
 4د 3د 0د 2د 4ج 3ج 0ج 2ج 4ب 3ب 0ب 2ب 4أ 3أ 0أ 2أ

 نيةالثا
IH102 
  افًتاضي

الرسم 
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي اذلندسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقليةقسم علوم  / ادلركز القسم العلمي  .2

 افًتاضي IH102/   الرسم اذلندسي اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

                                    0202 – 9 – 02 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداف ادلقرر .8

وامهيتها وطرق الرسم اذلندسي  طرقعلى  لتعرفيف رسم االشكال اذلندسية واالرسم اذلندسي يبحث علم  -1
 استخدامها

 الرسم اذلندسييف ادلفاىيم االساسية دراسة يشتمل على  -2
 ادلختلفة الشكال اذلندسيةا رسمل اذلندسي تصميمالساس النظري يف اال دراسة -3
 طرق الرسم اذلندسيتصنيف وتقسيم  -4
 االبعاد اذلندسية لالشكال اذلندسيةحساب  -5
 الرسم اذلندسي الطرق احلديثة لتطويردراسة  -6

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  
 . والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.ادلتاحةالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ادلقررخمرج .13
  األىداف ادلعرفية  -أ

       التصاميم اذلندسيةيف ادلستخدمة  الرسم اذلندسيطرق اىم يتعرف الطالب على ان    -1
 االستخدامحسب  الرسم اذلندسيانواع ان يصنف الطالب    -2
   والطرق الصحيحة يف استخدامها الرسم اذلندسي ادوات ميكانيكية عملالطالب  يعرفان    -3
  لرسم اذلندسيا  يعرف الوسائل العلمية ادلتبعة يفان    -4
 . الرسم اذلندسي الطرق ادلختلفة يف ان يقيم الطالب   -5
  اخلاصة بادلقرر. يةادلهاراتاألىداف   -ب 

  من الناحية العلمية والتطبيقية  تووامهي الرسم اذلندسيعلى تعريف الطالب  – 1
  ذلندسيالرسم االدوات  االستخدام الصحيح و  الشكال اذلندسيةرسم ا تعليم الطالب – 2
 .الرسم اذلندسيلوحات تقييم قدرة الطالب على   - 3

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 يف ادلرسموالنماذج اذلندسية  االشكالرسم طريقة  -2
  الواجبات البيتية  -3
 يف رسم ادلشاريع اجملاميع الطالبية  -4
 التصاميم ادلختلفة للمشاريعتعرف على لللمية الع عارضادل -5

 التقييم طرائق
 الصفية الواجبات  -1
 الواجبات البيتية  -2
 الشهرية االختبارات -3
 التقارير والدراسات -4
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -1
 يعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر و 

 ادلالحظة واالدراك -2
 التحليل والتفسري -3
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 االعداد والتقومي  -4
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة رسم االشكال والنماذج اذلندسية يف ادلرسم -2
 الواجبات البيتية   -3
 اميع الطالبية يف رسم ادلشاريع اجمل -4
 ادلعارض العلمية للتعرف على التصاميم ادلختلفة للمشاريع -5

 طرائق التقييم
 الواجبات الصفية  -1
 الواجبات البيتية  -2
 االختبارات الشهرية -3
 التقارير والدراسات -4

 يف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظ -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1
 (العمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة -2
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -3
 . (على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة االتصال الكتايب ) القدرة -4
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 بنية ادلقرر .11

 خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

 أو ادلوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعاريف عامة ومفاىيم  3 األول
الرسم اساسية يف 

 -امهيتو -اذلندسي
التعرف على ادوات 

 الرسم اذلندسي

 ذجاالشرح ورسم النم الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

-انواع اخلطوط 3 الثاين
طرق  -استخدامها

 توقيع االبعاد

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

رسم ادلماسات واالقواس  3 الثالث
 وادلنحنيات

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 تحاناإلم

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي رسم القطع الناقص 3 الرابع
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

مستويات االسقاط  3 اخلامس
-)الراسي الثالثة

اسقاط -اجلانيب(-االفقي
االشكال اذلندسية 

البسيطة كادلثلث وادلربع 
 والدائرة

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

تقسيم اللوحة واختيار  3 السادس
 ادلقياس ادلناسب

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

-اجياد ادلساقط الثالثة 3 السابع
 طريقة كتابة االبعاد

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

 كتابة االبعاد على 3 الثامن
االخطاء الشائعة -الرسم

 عند الكتابة

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

 اإلمتحانالشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسيرسم ادلساقط الثالثة  3 التاسع
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 واالشكال اذلندسية لالسطوانة

 -كيفية رسم اجملسمات 3 العاشر
 زوايا رسم اجملسمات

الشرح ورسم النماذج  يالرسم اذلندس
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

رسم االسطوانة يف  3 احلادي عشر
 الشكل اجملسم

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

  استنتاج ادلسقط الثالث 3 الثاين عشر
 مبعلومية مسقطني

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

 -رسم ادلساقط الثالثة 3 الثالث عشر
استنتاج ادلسقط 

 رسم اجملسم -الثالث

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

فكرة عن امهية  3 الرابع عشر
اختيار -القطاعات

 افضل مستوى للقطع

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اناإلمتح

متارين شاملة لكل  3 اخلامس عشر
 مامتت دراستو

الشرح ورسم النماذج  الرسم اذلندسي
 واالشكال اذلندسية

 اإلمتحان

 البنية التحتية -12
  ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 . )ادلصادر(ـ ادلراجع الرئيسية 2
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -13
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1

  م العلمي.ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القس
 التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل اجلامعات العادلية . -2
 .العلميةتطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت  -3

 

               ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا  ا
 ( , التقارير ,.... اجملالت العلمية ) 

 

  ب ـ ادلراجع االلكًتونية, مواقع االنًتنيت ....


