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 االسبوعيه

 الٌظام السٌوي

اسبوع 03   
 كمية االسراء الجامعة

قسم هندسة تقنيات التبريد 
 والتكيف

ادةــــرداث الوـــهف الجزء العولي  

 الرسن الويكاًيكي 

تـــــاًيــــت الثــــرحلــــالو  

 الهدف هي الوادة
يصطهحاتها و هاريىزهنذسيح ويعرفح اكتساب انًهارج انالزيح نقراءج انرسىياخ ان أٌ يكىٌ انطانة قادراً عهً

وانًىاصفاخ انقياسيح ورسى االجساء انًيكانيكيح انًجًعه وانتعرف عهً كيفيح استخذاو انحاسىب في انرسى 

 انًيكانيكي .

 

 االسبــــوع هفــــرداث الوـــــادة  
 

يراجعه عايه . –يصطهحاخ  –ريىز   1-2  

 3 انثراغي وانصىاييم.

 4 انخىاتير .

6-5 انثكراخ .  

8-7 انتروش .  

11-9 انتىافقاخ وانتفاوتاخ .  

12-11 عالياخ انتشغيم وجذاول االجساء .  

21-13 انرسىو انتجًيعي وانتفصيهي نًنظىياخ ييكانيكيح يتقذيه .  

23-21 ريىز انهحاو .  

26-24 االناتية .  

اسىب في انرسى انًيكانيكي .يقذيه في استخذاو انح  27 

31-28 يثادي اساسيح في تصًيى انقىانة .  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى
دة بغداالكمية التقني  

 قسم هندسة تقنيات التبريدوالتكييف

 النظام السنوي 
 أسبوع33
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 مفـردات مـادة ةالمـرحمـةالثانيــ
 الهندسة الوصفية

 الجــزء النظـــــري 
 العـــممي 

 الهدف من المادة
والتفكير الرياضي المنطقي لحل العديد من المسائل  والتخيلتهدف المادة الى تنمية ممكة التصوير 

 الهندسية المختمفة وباالخص في عمم الميكانيك.

 مفــردات المــادة األسبـوع

 المقدمة واهمية المادة. 1
 نظرية االسقاط وتمثيل النقطة. 2
 امثمة في الزاوية الزوجية الثمانية النقطة. 3
4-6 .هوالخاص هتمثيل المستقيم وحاالته العام   

7-8  الوضع الفراغي والرسم الفراغي لمستقيم عام. 
لمستقيم. االولى والثالثةمثمة في الزوايا الزوجية ا 9  

13-12 .قي لمستقيمالطول الحقي ايجاد   

13-14  امثمة اليجاد الطول الحقيقي لمستقيم. 
المتخالفة(. -المتقاطعة-ازواج المستقيمات) المتوازية 14  

 تمثيل المستوي وحاالته. 15
16-18  المستويات المساعدة وتطبيقاتها الهندسية. 

 تحديد اثار المستوي والمستقيمات الواقعة فيه. 19
المستويات المساعدة في ايجاد الطول الحقيقي واالشكال الحقيقية لممستويات.تطبيقات  23  

 تقاطع المستويات وتحديد مستقيم خط التقاطع لالشكال الهندسية. 21
22-25 موشور(.–هرم –مخروط –اسقاط االجسام الهندسية)اسطوانة    

26-27  تحديد نقاط عمى مستوي مساعد معموم 
28-29 م الهندسية وايجاد المستوى لمقطع الحقيقي باستخدام المستويات المساعدةقطع االجسا   

 التطبيقات الوصفية في العمميات الميكانيكية  33
 


