
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسيمقرر ال
 

 رياض حامد مرزوك التدريسي األول:  اسم

 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستيرالشهادة : 

 n.re15@yahoo.com / البريد األلكتروني:

 
 

 الرسم اليندسي ادةــــــــم المــــاس

 فايل         سنوي    فصمي    النظــام الــدراسـي
 ادةـــــداف المــــىأ

 
 تجسيد افكارهو  العمميةتطوير ميارات الطالب ىو  األساسي من المادة يدفال

عبر األدوات والطرق اليندسية وتطبيقاتيا بشكل عام  في مجال التصميمالتصميمية 
  .األخرى التقنيات المتنوعةفضاًل عن 

 ال توجد  /  الكتب المنيجية

 العامة للتعليم الفني والتدريب المهنيالمؤسسة  – 7002 - الرسم الهندسي  المصادر الخارجية

 الفصميتقديرات النظام 
(011)% 

 المختبر نظري
 عممي

االمتحانات 
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النيائي

 %21 - %5مثاًل  01% 01%
 السنويتقديرات النظام 

(011)% 
متحان اال المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

 النيائي
41% - 41% - 21% 

 
 ضافيةمعمومات إ
 

وتطبيقاتو في مجال  الرسم اليندسي وأدواتوساسية عن تتضمن المادة المعمومات األ
 .بشكل عام التصميم

 

 

 مجفورية العراق

 وزارة التعؾقم العالي والبحث العؾؿي

 رئاسة جامعة بغداد

 قسم ضؿان اجلودة واالداء اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 كؾقة الػـون اجلؿقؾةالؽؾقة :

 التصؿقمالؼسم /الػرع:

 األوىلاملرحؾة :

 



 

 سبوعيدول الدروس األج

ا
أل

ع
بو

س
 

 الحظاتـالم ادة العلميةـالم التاريخ

  انخعرٌف باألدواث انهنذسٍت وفىائذها 8/01/2107 0

  ىحت ورسم انخطىط انمحٍطتحثبٍج انه 05/01/2107 2

  انخطبٍق انعمهً نعمهٍت انرسم انهنذسً 22/01/2107 0

  إمخحان 29/01/2107 4

  انخطبٍق نهعمهٍاث انهنذسٍت 5/00/2107 5

  حنصٍف انخطىط وانزواٌا 02/00/2107 6

  دراست أنىاع انخطىط انهنذسٍت 09/00/2107 7

  إمخحان 26/00/2107 8

  دراست أنىاع انزواٌا انهنذسٍت 0/02/2107 9

 كخابت األحرف انعربٍت وانالحٍنٍت 01/02/2107 01

 
 

  حطبٍق رسم انمنحنً وانحهزون 07/02/2107 00

  إمخحان 24/02/2107 02

  الفصل الثاني  00

  رسم انمضهعاث 2108/  0/ 7                04

 رسم األشكال انهنذسٍت 2108/  0/ 04     05

 
 

  رسم انشكم انبٍضىي  2108/  0/  20                 06

  إمخحان 2108/  0/  28 07

  األشكال انهنذسٍت انبسٍطت 2108/  2/ 4      08

 األشكال انهنذسٍت انمعقذة 2108/  2/  00 09

 
 

 األشكال انهنذسٍت انمخذاخهت 2108/  2/ 08 21

 
 

  إمخحان 2108/  2/ 25 20

  شكال انهنذسٍت انمركبتاأل 2108/  0/ 4 22



 

 حكىٌناث بسٍطت 2108/  0/ 00 20

 
 

 حكىٌناث معقذة 2108/  0/ 08 24

 
 

  إمخحان 2108/ 0/ 25 25

 انخعرف عهى مقٍاس انرسم وحطبٍقاحه 2108/  4/ 0 26

 
 

  رسم انمساقظ انهنذسٍت 2108/  8/4 27

 رسم انمجسماث 2108/  4/ 05 28

 
 

  إمخحان 2108/  4/ 22 09

 انرسم اإلحذاثً انرسم اٌَزومخري 2108/  4/ 29 01

 
 

 انرسم انمائم 2108/  5/ 6 00

 
 

  امتحان الفصل الثاني         2108/  5/ 00 02

 21 /5 /2108   

 


