


 االسبوع االول

التعرف على برنامج اوتوكاد وشرح مفصل على كافة األيقونات 

 .الموجودة على سطح البرنامج والتعرف على ادوات الرسم واستعمالها 



 شريط العنوان

 شريط القوائم

 شريط االدوات القياسية

 اوامر التعديل على الرسم 

 شريط الخصائص

 الطبقات

 اوامر الرسم

 اشرطة التمرير

   commands كتابة االوامر 

 شريط المهام

 واجهة البرنامج الرئيسية



 االسبوع الثاني
 تطبيقات االوتوكاد واعادة التعرف على العالقة بين برنامج االوتوكاد

واستخدامه في انجاز الرسوم ثنائية االبعاد وثالثية االبعاد وفتح صفحة 
رسم اطار ,drawing limitتحديد مجال الرسم ,جديدة في البرنامج 

 .text)) جدول البيانات مع تطبيق الكتابة داخل الجدول , اللوحة 



رسم اطار اللوحة ومجمع العنوان وكتابة العناوين , , تحديد مساحة الرسم , فتح صفحة جديدة 

 حفظ الرسم والخروج من البرنامج



 االسبوع الثالث
 التعرف على انواع الخطوط وطريقة الحصول عليها واستخدامها في

والوان  layersبرنامج اوتوكاد من خالل وضعها في طبقات متعددة 

 . line weightمختلفة وسمك مختلف 



تطبيقات ثنائية االبعاد تتضمن تغيير نوع و لون و سمك الخطوط من خالل الخصائص 
properties  التكرار بالنمط الدائريpolar array  وكتابة االبعاد. 



 االسبوع الرابع والخامس
 رسم المساقط لإلشكال المجسمة ووضع االبعاد عليها باستخدام طبقات

 ( .layers)متعددة 



 :رسم المساقط لألشكال المجسمة 

(1) (2) 



(5) (6) 

ارسم المساقط الثالثة الرئيسية للكلين التاليين مع تثبيت االبعاد وكتابة العناوين على كل رسم : تمرين 

 . مستخدما الخصائص لتغيير نوع وسمك الخطوط 



 االسبوع السادس والسابع
 رسم المساقط لألشكال المجسمة باستخدام الوان مختلفة للخطوط وبسمك

 . propertiesمختلف عن طريق تغيير الخصائص 



(3) (4) 

ارسم المساقط الثالثة الرئيسية للكلين التاليين مع تثبيت االبعاد وكتابة العناوين على كل : تمرين 

 . رسم مستخدما الخصائص لتغيير نوع وسمك الخطوط 



 االسبوع الثامن
 وضع الخصائص على الرسومgradient ,hatch  وطريقة اضافة

 مصادر خارجيةنقوش اضافية على البرنامج من 



وتثبيت االبعاد باستخدام hatch ,gradientتطبيقات ثنائية االبعاد وتتضمن ملئ المساحات ب 

 .واستخدام الخصائص لتغيير نوع ولون وسمك الخط layersالطبقات 



 االسبوع التاسع
 رسم اشكال هندسية مجسمة بطريقةIsometric snap 



يظهر مربع الحوار التالي  settings  ننقر بالزر االيمن نختار  grid displayمن شريط المهام  

  isometric snapنختار 



 Isometric snapرسم المجسمات بطريقة 

(1) (2) 

 :تمارين 



(3) 



 االسبوع العاشر
 رسم المقاطع بطريقة Isometric snap 



 Sections:رسم المقاطع 

ارسم المقاطع الثالثة للكل التالي كما هي مؤشرة على الرسم مع : تمرين  
   .منطقة القطع  وتهشيرتثبيت االبعاد وكتابة عناوين المقاطع 
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(1) 



ارسم المقاطع الثالثة للشكل كما هي مؤشرة على الرسم مع كتابة االبعاد والعناوين :  2تمرين 

 .منطقة القطع  وتهشير
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(2) 



 االسبوع الحادي عشر 
 طريقة تكرار االشكال باستخدام االمرarray rectangular & polar 

array  





 االسبوع الثاني عشر والثالث عشر
 طريقة عملBlock لتكرار االشكال الهندسية و طريقة خزنها و استدعائها

ومحتوية على جدول  2d ,3dرسم لوحة متكاملة تحتوي على انواع الرسوم 

 .بيانات وشرح على الرسوم 



 :وخزنها واستدعائها واستخدامها في الرسومات  blockعمل 
الخ ...وهو عبارة عن كائن تم رسمه باستخدام اوامر الرسم االعتيادية مثل رسم باب او كرسي او شباك 

يرسم بمقياس رسم مناسب ثم يحفظ ويخزن ليتم استدعائه واستخدامه في الرسومات بدال من رسمه في 

 .وتحريك على البلوك كانه أي عنصر اخر , نسخ ,كل مرة ويمكن تطبيق االوامر مثل تدوير 

 makeحسب االبعاد المبينة على الشكل واحفظه بأمر ( منضدة مع كرسي)ارسم الشكل التالي : مثال 
block . 



 .ارسم االشكال التالية واحفظها كبلوك لكل شكل :تمارين 







 .ومحتوية على جدول بينات 2d,3dرسم لوحة متكاملة تحتوي على رسوم 



 االسبوع الرابع عشر 
 طريقة عرض االشكال بمشاهد مختلفة على شاشة واحدة باستخدام االمر

view port , طريقة تناقل الرسوم بين الملفات وطريقة فتح اكثر من ملف

 .windowعن طريق االمر 



 view portعرض اربعة مشاهد مختلفة على شاشة واحدة من خالل االمر 



 االسبوع الخامس عشر
 التعامل مع مقياس الرسم وطريقة الطباعة باستخدام االمرplot,  طريقة

بإنشاء طابعات   psdوكذلك  pdfالى   dwgتصدير الرسوم من صيغة 

 افتراضية



فيظهر مربع الحوار ونقوم  plotنضغط  fileألغراض الطباعة من شريط االدوات القياسية او من 

 للتأكد من الشكل قبل طباعته  previewبمجموعة اختيارات ثم 



 فيظهر الرسم بهذا الشكل ونستكمل الطباعة حسب نوع الطابعة المتوفرة لدينا



فيظهر لنا  Export to pdfفي اعلى يسار الشاشة نفتح من السهم الموجود ونختار   Aمن حرف 

 pdfفيتم حفظ الرسم ك  saveالحفظ كما هو في الصورة ونضغط 


