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  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط االقلیمي   القســم :
  الثانیة المرحلة :

  لیث اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستیر المؤهل العلمي :
 : كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



  

بو ع
  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

شرح لمزایا الرسم باستخدام الحاسب اآللي بالمقارنة مع الطریقة التقلیدیة   ١
لرسم ،التعداد والتعریف ببعض برمج الرسم الشائعة ،تحدید المكونات 

 األساسیة للنظام ومتطلبات تشغیله 
  التطبیق العملي للمادة النظریة من قبل الطلبة

  

    التطبیق العملي للمادة النظریة من قبل الطلبة  (AutoCAD-2010)التعریف ببرنامج وواجهات أوتوكاد   ٢
مفصل لبعض  حتنشیط أدوات األشرطة األساسیة وكیفیة نقلها وإخفائها، وشر   ٣

  اإلیعازات الضروریة للتحكم بالبرنامج 
    التطبیق العملي للمادة النظریة من قبل الطلبة

   أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  رسم أشكاًال بسیطة ومعقدة باستخدام نظام اإلحداثیات المطلق والتزایدي   ٤
ومن  (Osnap)وتغییر إعدادات أدوات القفز (Grid)تغییر إعدادات الشبكة   ٥

  ثم الرسم بهما .
   أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري

    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري (Status bar)شرح مفصل لباقي أوامر شریط المعلومات   ٦
    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  (Draw)شرح مفصل ألوامر شریط الرسم   ٧
    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري   (Draw)شرح مفصل لباقي أوامر شریط الرسم   ٨
   أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  (Draw)تكملة ألوامر شریط الرسم   ٩

١٠  
 (Modify)شرح مفصل ألوامر شریط التعدیل 

یتم  ثالنظري، بحیأمثلة تطبیقیة حول الموضوع 
أجراء التعدیالت على الرسوم وبدون الحاجة إلى 

  الحسابات

  

١١  
 (Modify)شرح مفصل لباقي أوامر شریط التعدیل 

أمثلة تطبیقیة لتحویل الرسوم البسیطة إلى رسوم 
  معقدة في زمن بسیط والعكس صحیح

  

  

    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  )Modifyتكملة ألوامر شریط التعدیل (  ١٢
    موضوع الطبقاتأمثلة تطبیقیة حول   (Layers)شرح تفصلي ألوامر الطبقات   ١٣
    أمثلة تطبیقیة شاملة حول الموضوع النظري (2D)شاملة ثنائیة األبعادشرح نظري ألمثلة تطبیقیة    ١٤
١٥    

 وكیفیة تعدیل خصائصها (Dimension)شرح نظري حول إضافة األبعاد
أمثلة تطبیقیة حول إضافة األبعاد وتعدیل خصائصها 

  للرسوم ثنائیة وثالثیة األبعاد 
  

  شرح نظري حول إضافة النصوص وتعدیل خصائصها  ١٦
أمثلة تطبیقیة حول إضافة النصوص وتعدیل 

  خصائصها
  

  
،شرح للرسوم (UCS)شرح نظري ألوامر تغییر نظام إحداثیات المستخدم   ١٧

  وإضافة السمات علیها(Blocks)بإضافة الكتل 
   أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري

،رسم رسوم ثالثیة (Surface Modeling)شرح ألوامر النمذجة السطحیة   ١٨
 (Surface)البعد بواسطة أوامر السطوح 

    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري

) ،أنشاء رسوم شبكیة وكیفیة أجراء التعدیل (Meshesالرسم بواسطة أوامر   ١٩
  علیها وكیفیة التفریق بین النمذجة السطحیة والنمذجة الصلبة

    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري

،طرق الرسم ثالثي األبعاد (Solid Modeling)شرح لنمذجة المجسمات     ٢٠
 (Solids)وإمكانیة كل طریقة ،أنشاء رسوم بسیطة ومعقدة بواسطة أوامر 

    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري

    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري (Solids)تكملة لشرح الرسوم بواسطة أوامر   ٢١
    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  متقدمة بواسطة العملیات المنطقیةأنشاء رسوم   ٢٢
    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  أنشاء رسوم بواسطة أمرالبثق وأمرالثخانة وتحدید متى یتم استعمالهما   ٢٣
    الموضوع النظريأمثلة تطبیقیة حول   تحویل الرسوم ثنائیة البعد إلى رسوم ثالثیة البعد والعكس صحیح  ٢٤
    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  استنتاج(رسم) المساقط للرسوم ثالثیة البعد   ٢٥
شرح أوامر الطباعة وكیفیة تغییر إعداداتها لتتوافق مع مقیاس الرسم   ٢٦

  وخصائص الرسوم
    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري

    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  (Autodesk-CADLAND-2009)التعریف ببرنامج وواجهات   ٢٧
شرح لكیفیة رسم الخرائط الطبوغرافیة وكیفیة جلب الملفات التي تحتوي على   ٢٨

 اإلحداثیات  
   أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري

شرح مفصل لكیفیة رسم وتخطیط مسقط أفقي مع شرح لبعض أوامر التصمیم   ٢٩
  المستخدمة في المسقط األفقي للطریق 

    أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري

شرح مفصل لكیفیة رسم وتخطیط مسقط طولي (رأسي) مع شرح لبعض   ٣٠
 أوامر التصمیم المستخدمة في المسقط الطولي للطریق

   حول الموضوع النظريأمثلة تطبیقیة 

  توقیع العمید :                : األستاذتوقیع   
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