
 

 

 

 

 

 

 

 الرسم االنشائي استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

  مصطفى علي ناصر االسم 

 mustafa-ali@engineering.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 2الحاسبات  اسم المادة 

 بصورة احترافية. 2018االوتوكاد برنامج تمكين الطالب من استخدام  .1 أهداف المادة

 استخدام برنامج االكسل بصورة احترافية. .2

 اساسيات الرسم باستخدام برنامج االوتوكاد. .1 التفاصيل األساسية للمادة 

 الرسم المعماري والتفصيلي باستخدام االوتوكاد. .2

 الطباعة وتقديم المخططات المعماري النهائية بشكل تفصيلي. .3

اعداد الجداول وعمل المعادالت الرياضية واجراء  وكيفية MS Excelبرنامج استخدام  .4

 الحسابات المختلفة.

 المعادالت المتقدمة لبرنامج االكسل. .5

 Introduction to AutoCAD 2018 - Alf Yarwood الكتب المنهجية 

  AutoCAD 2018 Tutorial المصادر الخارجية 

   تقديرات الفصل

 النهائياالمتحان  االمتحانات الشهرية االمتحانات العملية النشاطات الصفية 
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 جمهورية العراق
 

 والبحث العلمــــيوزارة التعليم العـــــــــــالي 
 

 والتقويم العلميجهاز االشراف 

 جامعة ديالى
 كلية الهندسة 

 قسم هندسة العمارة 
  الثانيةالمرحلة 

 مصطفى علي ناصراسم المحاضر: 
 اللقب العلمي: مدرس مساعد 

 المؤهل العلمي: ماجستير 

 مكان العمل: كلية الهندسة / جامعة ديالى 



 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 المالحظات المادة التاريخ األسبوع

في مجال الهندسة  AutoCAD 2018محاضرة تعريفية عن أهمية استخدام  19/10/2016 1

 المعمارية

 

   Model Space Setting االعدادات الخاصة بلوحة الرسم 26/10/2017 2

   Draw Commands ايعازات الرسم الجزء األول 02/11/2017 3

   Draw Commands ايعازات الرسم الجزء الثاني 09/11/2017 4

   Modify Commandsايعازات التعديل الجزء األول 16/11/2017 5

   Modify Commands الجزء الثاني ايعازات التعديل 23/11/2017 6

   Layers استخدام الطبقات في الرسم 30/11/2017 7

   Blocks استخدام االشكال الجاهزة 07/12/2017 8

 Dimensions & Dimensions استخدام خطوط االبعاد واعداد نظام االبعاد 14/12/2017 9
Style  

 

  والعملي للنظري االول االمتحان 21/12/2017 10

   Text استخدام النصوص 28/12/2017 11

   Tables & Leadersاستخدام الجداول واألسهم الداللية 08/01/2018 12

   Practiceتمارين عملية 15/01/2018 13

   Practiceتمارين عملية 22/01/2018 14

  االمتحان الثاني للنظري والعملي 29/01/2018 15

 العطلة الربيعية

   Practiceتمارين عملية 19/02/2018 16

   Plotting Settingاعدادات الطباعة 26/02/2018 17

   Palettes استخدام القوائم الثانوية المنسدلة 05/03/2018 18

   Plottingالطباعة 12/03/2018 19

   Files Import & Exportاستيراد وتصدير الملفات 19/03/2018 20

   Images Importالتعامل مع الصور في الرسم 26/03/2018 21

   Polyline & Cloudsاستخدام أدوات الرسم المتقدمة 02/04/2018 22

  Express Panelاستخدام ال 05/04/2018 23

   Practiceتمارين عملية 12/04/2018 24

  1استخدام معادالت االكسل الخاصة بالتاريخ  19/04/2018 25

  2استخدام معادالت االكسل الخاصة بالتاريخ  26/04/2018 26

  االمتحان الثالث للنظري والعملي 03/05/2018 27

  VlookUpاستخدام معادالت ال 10/05/2018 28

  Index, Matchاستخدام معادالت ال 17/05/2018 29

  االمتحان الرابع للنظري والعملي 24/05/2018 30

 

 

 :العميدتوقيع  األستاذ:توقيع 


