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 :.....المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصمٌم: الكلٌة 

  التصمٌم الجرافٌكً: القسم 

  الرسم الهندسً والمعماري: عنوان المقرر
  

 
 
 

 وصف المساق 
تتناول هذه المادة الرسم الهندسً والمعماري كعلم ٌسهم فً إعطاء األساس الثابت للتعامل مع العالم المرئً ثالثً وثنائً      

األبعاد من خالل منهجٌات علمٌة واضحة كعلم المساقط والطرق الموزونة فً الرسم ثالثً األبعاد بالوسائل التً تضمن مقدرة 
 .وتخصصات التصمٌم بشكل خاص الطالب على توظٌف المادة فً مجال تخصصات الفنون البصرٌة بشكل عام

 

 اهداف المساق 
 تعلٌم استخدام األدوات الهندسٌة . .1

ط وخصوصاً الدقة، النظافة، الصبر، التحمل و االلتزام  . .2 تدرٌب الطالب على تنمٌة الصفات الالزمة فً للمعماري والمخطِّ
 (التسلٌم، االنجاز على الوقت وغٌرها)بالمواعٌد 

 تعرٌف الطالب بفوائد و تطبٌقات الرسم المعماري و تنمٌة هذه المهارة لدٌه . .3

 2D/3Dتنمٌة قدرات الطالب على تخٌل األبعاد الثالثة والتعبٌر عنها بوسائل الرسم الهندسً  . .4

 تعلٌم الطالب لغة الرسم المعماري وتدرٌب الطالب علٌها من خالل مشروع معماري وهندسً . .5
  

 

 : مخرجات التعلم

 

 ٌتعلم الطالب اصول واسس الرسم الهندسً والمعماري ومهاراته وادواته -1

 .وتخٌل الرسم الهندسً ثنائً وثالثً االبعادأن ٌصبح الطالب قادرا على رسم  -2

 .أن ٌصبح الطالب قادرا على رسم أي مخطط هندسً ومعماري -3

 .القدرة على التعدٌل على الرسومات المعمارٌة للحصول على اتزان الكتل الهندسٌة -4

  .أن ٌصبح الطالب مصمما ومبدعا فً إخراج المشارٌع -5
 

 

 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث الرسن 

الهٌذسً هي خالل 

 التطبٍق العولً

تعرٌف بالوادة واالدواث الهٌذسٍت 

وتورٌي اول فً ههارة استخذام 

 االدواث الهٌذسٍت

1 3 1 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث الرسن 

الهٌذسً هي خالل 

 التطبٍق العولً

التورٌي الثاًً ههراث الذقت فً 

 (اًىاع الخطىط  )الرسن الهٌذسً 

1  2 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث الرسن 

الهٌذسً هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن الثالث مهارات الدقة من 
خالل رسم خوط هندسٌة اكثر 

 تعقٌدا

1  3 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث الرسن 

الهٌذسً هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن الرابع رسم هندسً 
 .لزخارف اسالمٌة مركبة

2  4 

االمتحان    
 االول

 5 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت  ههاراث االسقاط  التمرٌن الخامس مبادئ االسقاط  2  6 
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والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

الهٌذسً هي خالل 

 التطبٍق العولً
 الهندسً

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث االسقاط 

الهٌذسً هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن السادس اسقاط هندسً 
 الشكال هندسٌة بسٌطة

2  7 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث االسقاط 

الهٌذسً هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن السابع اسقاط هندسً 
 الشكال هندسٌة مركبة

3  8 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث االسقاط 

الهٌذسً هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن الثامن اسقاط هندسً 
 الشكال هندسٌة معقدة

3  9 

االمتحان    
 الثاني

 10 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث السن 

الوعواري  هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن التاسع مبادئ الرسم 
 المعماري

3  11 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث السن 

الوعواري  هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن العاشر انواع الخطوط 
 فً الرسم المعماري

4  12 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث السن 

الوعواري  هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن الحادي عشر انواع 
 الرموز فً الرسم المعماري

4  13 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث السن 

الوعواري  هي خالل 

 التطبٍق العولً

التمرٌن الثانً عشر مسقط افقً 
لوحدة سكنٌة رسم المساقط 

 االخري

5  14 

الشرح الٌظري والتىضٍح باهثلت 

والرسن العولً للتورٌي على اللىحت 

 .البٍضاء ثن ٌقىم الطالب بالتطبٍق

ههاراث السن 

الوعواري  هي خالل 

 التطبٍق العولً

 15  5 تكملة التمرٌن الثانً عشر

االمتحان    
 االخير

 16 

 
 

 

 المراجع 
 

 الكتاب المقرر الرئيس

ال ٌوجد كتاب مقرر أو مرجع واحد ٌفً بمتطلبات المقرر، لذلك ٌنبغً على الطالب باإلضافة لبعض المراجع المذكورة لتغطٌة  
 . والتمارٌن العملٌةاحتٌاجاته من المواضٌع المطروحة تدوٌن المحاضرات

 

 :المراجع اإلضافية
 (.1996)منشورات دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ترجمة جبور سمعان:  منهجية الرسم المعماري  -

Architectural Graphics, F.D.K ching & Jhon Wiley & Sons 2003 

Architectural Drawings, Rendow Yee & Jhon Wiley & Sons 2003 

 
 ال يوجد: المقررات المساندة 
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 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 النصفياالمتحان   

 االمتحان الشفهي   

 التمارين   

 االمتحانى النهائي  50 تقوٌم الجامعً حسب 

 


