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 نمىرج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
 كهُح انفُىٌ انعًُهح

 انمسى انعايؼٍ / انًشكض .2
 لسى انرصًُى / انصُاػٍ   

 اسى / سيض انًمشس .3
 D4IND/425ًَارض /  اظهاس 

 أشكال انحعىس انًراحح .4
 َىيٍ

 انفصم / انسُح .5
 2118-2117سُىٌ / 

 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6
 ساػح ػًهٍ 121

 اد هزا انىصف ذاسَخ إػذ .7
23/5/2118 

 : أهذاف انًمشس-9
 النماذج الصناعٌة الطالب المعرفة بمفاهٌم وأسالٌب اظهاراكساب  . أ

إٌضاح المفاهٌم التصمٌمٌة المختلفة وتمكٌن الطالب السٌطرة على عملٌات االظهار المختلفة والمتعلقة  . ب
 بكل جانب من جوانب اظهار الفكرة التصمٌمٌة.

 من اجراء تطوٌرات على األفكار التصمٌمٌة المتوافرة وخلق أفكار تصمٌمٌة جدٌدة. ج. تمكٌن الطالب

ٌوفر المقرر منهاجا نظرٌا وعملٌا ٌتٌح للطالب استكشاف وتطوٌر مهاراته االظهارٌة على مستوى الهٌئة 

والوظٌفة والجوانب األخرى المتعلقة بها، كما ٌتٌح له تطوٌر قدراته فً انتاج االفكار التصمٌمٌة الخاصة به 

 .المعاصرة بما ٌتوافق ومفاهٌم الجدة والحداثة

 وغشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشظ .8

  هذاف انًؼشيُح األ -أ
 اكرساب انمذسج وانًهاسج يٍ ذُفُز انفكشج انرصًًُُح تًىاد وخاياخ يرُىػح. -1أ

رهف وسائم االظهاس انرصًًُُح وكُفُح ذغُُش وانسُطشج ػهُها تًا اكساب انطهثح انًؼشيح وانفهى تًخ -2أ

 َرىايك ويرطهثاخ انرغُُش وانرعذَذ واالظهاس انشكهٍ وانىظُفٍ وانعًانٍ.

 ذشتُح انزوق انفٍُ وانؼهًٍ تًا َرىايك ويرطهثاخ االظهاس انرُفُزٌ انًؼاصش. -3أ



 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهذاف   -ب 

 خ االظهاس واإلخشاض انشكهٍ وانىظُفٍ ػهً ويك ذمُُاخ االظهاس تانًىاد انًخرهفح.يهاسا – 1ب

 يهاساخ انذلح يٍ اظهاس انفكشج انرصًًُُح ػهً ويك يؼاَُش االتؼاد انهُذسُح وانمُاسُح. – 2ب

 يهاساخ اإلخشاض انهىٍَ انًرؼذد األسانُة )أَىاع يخرهفح يٍ انىسائػ انهىَُح(. – 3ب

 انرفكُك وانرشكُة نهفكشج انرصًًُُح إلَعاد َىػا يٍ االظهاس انرفصُهٍ.يهاساخ     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 انًحاظشج انىصفُح ػهً ويك انًفشدج انًىظىػُح انًطشوحح.

غشغ ايصهح نًُرعاخ ذصًًُُح وذحهُهها وَمذها ويٍ شى إػادج تُاءها وذغُُشها ويما نًرغُشاخ انًادج 

 وانىظُفح.

ايصهح نًُرعاخ صُاػُح وتُاٌ غثُؼرها انىظُفُح وانشكهُح وانعًانُح وإػادج ذُفُزها تًا َرىايك ػشض 

 وػًهُاخ انرعذَذ.

 طرائق التقييم      

 انرًشَُاخ انصفُح تًا َرىايك وغثُؼح انًفشدج انًىظىػُح انًطشوحح.

 ػًم اخرثاساخ نؼًهُاخ االظهاس انًخرهفح.
 يمية األهذاف الىجذانية والق -ج

 ذطىَش لذسج انطانة ػهً إَعاد أًَاغ يخرهفح يٍ األيكاس انرصًًُُح وذُفُزها تًىاد يخرهفح. -1ض

ذطىَش لذسج انطانة ػهً ذًُُح انرفكُش انُالذ وانرحهُهٍ نهىلىف ػهً انُىاغ انسهثُح نأليكاس  -2ض

 خشي ظذَذج.انرصًًُُح ويحاونح إَعاد حهىل ايعم نأليكاس انرصًًُُح انًرىايشج او خهك أ

  ذطىَش لذسج انطانة ػهً انؼًم انعًاػٍ يٍ حم انًشاكم انرصًًُُح. -3ض

 غشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 ذطثُمٍ يشذثػ تىالغ انحُاج انُىيُح نعزب انطانة انً يىظىع انذسط دوٌ  َحى ػهً انًحاظشج إداسج

 .م االترؼاد ػٍ صهة انًىظىع نركىٌ انًادج يشَه لاتهه نهفهى وانرحهُ
 انعًاػُح وانىاظثاخ األَشطح تثؼط انطانة ذكهُف. 

 نهىاظثاخ انُىيُح واالخرثاساخ . انذسظح يٍ َسثح ذخصُص 

 

 غشائك انرمُُى    

 انًسؤونُح وذحًهه انطانة انرضاو دنُم انذسط لاػح يٍ انفاػهح انًشاسكح. 

 وانثحىز. انىاظثاخ ذمذَى يٍ انًحذد تانًىػذ االنرضاو 
 وانًهاسٌ انًؼشيٍ وانرحصُم االنرضاو ػٍ وانُهائُح انفصهُح خاالخرثاسا ذؼثش. 

 المنقىلة ) المهارات األخري المتعلقة بقابلية التىظيف والتطىر الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 .االظهاسَح الخشاض األيكاس انرصًًُُح انرمُُح وسائم يغ انرؼايم ػهً انطانة لذسج ذًُُح  -1د

 انًىاد انًخرهفح وأسانُة اظهاسها واألدواخ انالصيح نكم يادج. انرؼايم ػهً انطانة لذسج ًُحذُ  -2د

األيكاس انرصًًُُح وذثاٍَ انخاياخ انًسرخذيح وأسانُة اظهاس يغ   انرؼايم ػهً انطانة لذسج ذًُُح  -3د

 كم يادج ػهً ويك انىظُفح انرٍ َمذيها انًُرط.

 .وانًُالشح انحىاس ػهً انطانة لذسج ذطىَش    -4د



 تُُح انًمشس .9

 األسثىع
انسا

 ػاخ
يخشظاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
 اسى انىحذج / انًساق أو انًىظىع

غشَمح 

 انرؼهُى
 غشَمح انرمُُى

 يهاساخ ػًهُح 4  .1
التعرف على المكائن واألدوات المستخدمة 

 فً الورشة
 عملً

 ذمُُى اًَىرض

 ذمُُى اًَىرض عملً ئٌة للموادالتعرف على الخواص الفٌزٌا يهاساخ ػًهُح 4  .2

 ذمُُى اًَىرض عملً تطبٌقات فً استخدام األدوات البسٌطة يهاساخ ػًهُح 4  .3

تطبٌقات فً استخدام المكائن كالتورنة  يهاساخ ػًهُح 4  .4
 والدرفنة والمنشار الكهربائً...الخ

 عملً
 ذمُُى اًَىرض

5.  
التعرف على طرق الربط المستخدمة فً  يهاساخ ػًهُح 4

ربط االخشاب كالربط التناكبً وربط النقرة 
 واللسان والربط الغنفاري..الخ.

 عملً

 ذمُُى اًَىرض

ذطثُماخ يٍ اسرخذاو انًسايُش انًحىسَح  يهاساخ ػًهُح 4  .6

 وانغشاء وانهىاصك انصُاػُح..انخ.
 عملً

 ذمُُى اًَىرض

رخذاو يادج انخشة وػًهُاخ ذطثُماخ يٍ اس يهاساخ ػًهُح 4  .7

 انطالء
 عملً

 ذمُُى اًَىرض

 ذمُُى اًَىرض عملً اخرثاس اول )ػًهٍ( يهاساخ ػًهُح 4  .8

رسم مخططات )سكٌتج( لمنتج صناعً من  يهاساخ ػًهُح 4  .9
 مادة الخشب

 عملً
 ذمُُى اًَىرض

11.  
تصمٌم تنفٌذي لمنتج صناعً )بالحجم  يهاساخ ػًهُح 4

من مادة الخشب الحقٌقً او نموذج مصغر( 
 محققا فٌه الجانب الوظٌفً والجمالً

 عملً

 ذمُُى اًَىرض

 ذمُُى اًَىرض عملً اإلخراج النهائً للمنتج الصناعً يهاساخ ػًهُح 4  .11

التعرف على طرق ربط المعادن كالبراغً  يهاساخ ػًهُح 4  .12
 والبراشٌم والخراشٌم واللحام

 عملً
 ذمُُى اًَىرض

13.  
فً استخدام أنواع البراغً تطبٌقات  يهاساخ ػًهُح 4

المستخدمة فً ربط المعادن كبرغً الماكنة 
 وبرغً العربة وبرغً االلواح

 عملً

 ذمُُى اًَىرض

 ذمُُى اًَىرض عملً ذطثُماخ يٍ اسرخذاو انثشاشُى يهاساخ ػًهُح 4  .14

15.  
انهحاو: انمىط  أَىاعذطثُماخ يٍ اسرخذاو  يهاساخ ػًهُح 4

انًماويح انكهشتائٍ, نحاو انغاص, نحاو 

 انكهشتائُح.

 عملً

 ذمُُى اًَىرض

 ذمُُى اًَىرض عملً اخرثاس شاٍَ )ػًهٍ( يهاساخ ػًهُح 4  .16

ذطثُماخ يٍ اسرخذاو انًىاد انًؼذَُح  يهاساخ ػًهُح 4  .17

 وػًهُاخ غالئها.
 ذمُُى اًَىرض عملً

 ذمُُى اًَىرض عملً سسى يخطػ نًُرط صُاػٍ يٍ يادج يؼذَُح يهاساخ ػًهُح 4  .18

19.  
ذُفُز يُرط صُاػٍ )تانحعى انحمُمٍ او  اساخ ػًهُحيه 4

اًَىرض يصغش( يٍ يادج يؼُُح يحمما يُه 

 انعاَة انىظُفٍ وانعًانٍ

 ذمُُى اًَىرض عملً

 ذمُُى اًَىرض عملً انُهائٍ نهًُرط انصُاػٍ اإلخشاض يهاساخ ػًهُح 4  .21

21.  

انرؼشف ػهً ذمُُاخ انشتػ انًسرخذيح يٍ  يهاساخ ػًهُح 4

انهذائُُح كانهذائٍ انحشاسَح انماتهح  ستػ انًىاد

نهحاو يًُا تُُها يٍ خالل ػًهُح ذسخُُها 

حرىذسظح انرًُغ, وكزنك تاسرخذاو يحانُم 

 انهصك انخاصح تانًؼادٌ

 ذمُُى اًَىرض عملً



 انثُُح انرحرُح  .11

 ال توجد انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

 انًشاظغ انشئُسُح )انًصادس(-2

التكنولوجية, تر: عبد ادلنعم  األسسالنجارة العامة/  .وارنر هربت, اشغال1
 .1977عاكف, دار االهرام, اليبزغ. 

.اخلفاف عبد الرسول, الرسم اذلندسي, اجلاامهة التكنولوجية, بغداد, 2
1991. 

حلرفة ادلعادن, تر: موان الرفاعي,  األساسي. ايريش فيتشورك, العلم ادلهين 3
 برلني.

 َىصً تها  انكرة وانًشاظغ انرٍ-أ

 )انًعالخ انؼهًُح, انرماسَش....(
 ال يوجد 

 انًشاظغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَد-ب
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  خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ .11

 ذمُُى اًَىرض عملً ذطثُماخ تاسرخذاو نىاصك ستػ انهذائٍ يهاساخ ػًهُح 4  .22

23.  
ذاو يادج انهذائٍ وذمُُاخ ذطثُماخ يٍ اسرخ يهاساخ ػًهُح 4

غالئها كانذهاَاخ انضَرُح ودهاَاخ انشاذُط 

 االصطُاػٍ

 ذمُُى اًَىرض عملً

 ذمُُى اًَىرض عملً اخرثاس شانس )ػًهٍ( يهاساخ ػًهُح 4  .24

سسى يخططاخ نًُرط صُاػٍ يٍ يادج  يهاساخ ػًهُح 4  .25

 انهذائٍ
 ذمُُى اًَىرض عملً

26.  
)تانحعى انحُمٍ او ذُفُز يُرط صُاػٍ  يهاساخ ػًهُح 4

اًَىرض يصغش( يٍ يادج انهذائٍ يحمما يُه 

 انعاَة انىظُفٍ وانعًانٍ

 ذمُُى اًَىرض عملً

سسى يخططاخ نًُرط صُاػٍ يصُغ يٍ  يهاساخ ػًهُح 4  .27

 يادج انخشة وانًؼادٌ
 ذمُُى اًَىرض عملً

28.  

ذُفُز يُرط صُاػٍ )تانحعى انحمُمٍ او  يهاساخ ػًهُح 4

يٍ يادج انخشة اًَىرض يصغش( يصُغ 

وانًؼادٌ يحمما يُه انعاَة انىظُفٍ 

 وانعًانٍ

 ذمُُى اًَىرض عملً

سسى يخطػ نًُرط صُاػٍ يٍ يىاد يؼُُح  يهاساخ ػًهُح 4  .29

 وصظاظُح
 ذمُُى اًَىرض عملً

31.  

ذصًُى ذُفُزٌ نًُرط صُاػٍ )تانحعى  يهاساخ ػًهُح 4

انحمُمٍ او اًَىرض يصغش( يصُغ يٍ يادج 

حمما يُه انعاَة انىظُفٍ انًؼذٌ وانضظاض ي

 وانعًانٍ

 ذمُُى اًَىرض عملً

 ذمُُى اًَىرض عملً اخرثاس ساتغ )ػًهٍ( يهاساخ ػًهُح 4  .31

 ذمُُى اًَىرض عملً اخرثاس ػًهٍ شايم يهاساخ ػًهُح 4  .32
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َش انً اإليادج يٍ انًرغُشاخ انسُىَح انرٍ ذطشأ ػهً ػًهُاخ االظهاس واإلخشاض انفٍُ ذؼًذ خطح انرطى

   نهًُرعاخ انصُاػٍ ويحاونح ذعًُُها يٍ انًمشس َظشَا وػًهُا.

 
 


