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الحاسببرامج الرسم والتصميم ب* 
واء كاناا   هناااا اليد ااد مااج باارامج الرساام والتصااميم بالحاسااب ساا* 

يكانيكياة أو  الرساو  والتصااميم ميماة اة أو مأغلاب   برامج عامة تنتج  
ذي نحااج  الاا( البااب   المشااروة  إلاا م م اان برنااامج الرساام  ...إلكترونيااة
 Computer aidedةساام       باارامج  و  الكتابااة عنرااا  بصااببد   

design(AutoCAD )   والااااااذي  نااااااتج ةسااااااوماSolid 
Edge(  م اان ةسااو   ميكانيكيااة ميةاادةذلبااا التصصاال م اان برنااامج

شااااابا      ةقيةباااااة أو عمليبااااااأ بر أسااااا    محركااااااأ أو أمااااا اء ملحوماااااة أو  
ياااااةاأ  وهااااذب الباااارامج المتصصصااااة تكااااوئ ذاأ إمكاناااااأ ها لااااة و 

.واسية



ةساااام اءماااا اء الميكانيكيااااةPROEngineerوكذلا برنامج  
تصصااال  برناااامج مإلااان أئ أي  وكاااذلا برناااامج  تشااادة ا شااااةة  م أ ضاااا

نظرناا  ) Solid؛ فالبباو       باسات اعت  ا تااة ةاحة الرسام ماج عدما 
كاااة     محاعماان  نشااد أناا  بنمكانباا  مباا     ( Edgeإلاان برنااامش      و  
Pro Engineer   افيبباة؛ ذةاع ة أو حركبباة  لحركاة باااتم الااياةة

صاميم ما   أما اء التميرفاة مادت توافا     ف   وهذب المحاكاة مفيدة  
ا عااج باارامج ةساام  وم اان ذلااا  ةاااا  أ ضاام ا نتااا بيضاابرا قبباان عمليبااة  

بباااارامج  ناااااا  وهم ا لكترونيااااةأو  الكرربا يااااة  النيوماتيااااة أو  الاااادوا ر  
  فاا  التصااميم  الرندسااالباارامج تي ينااا ال بيااد  بربااذب  ملحةااة و اةااة  

.( إل ...الةدةة  والارعة  وحااب ا مرا اأم  )م ن  



2018



ة الرسم بالطريقة التقليديالرسم بالحاسب

يحتا  لل  سااةة بيير  نإتتا  الرسم يحتا  لل  سااةة بيير  نإتتا  الرسم ال

،أقال ، 1طاولة ، أوراق )يحتا  لل  أدوات عديد   يحتا  لل  جهاز ةاسب آلي وطابعة وورق فقط 

.(الخ...سااةة، فرشة،أةيار، لضاء  

يحتا  في الغالب ابثر سن شخص ينتج الرسمسات شخص واةد فقط 

صعية وبطيئة اسكاتية التعديل واالضافةسهلة وسريعة اسكاتية التعديل واالضافة

اتتا  الرسم  والتصاسيم ياتغرق وقت طميل اتتا  الرسم  والتصاسيم سريع وسرن 

ي والتصاسيم سما يقلل فتمجد قاعد  بياتات للرسم 

وقت اتتا  الرسم  المشابهة 

ال تمجد قاعد  بياتات يمكن االستفاد  سنها 

ياس اختيار سقياس الرسم المناسب والطياعة بمقيمكن

سناسب 

سقياس الرسم قيل تنفيذ اي رسم يجب تحديد

سزايا الرسم بالحاسب 









بماجهة برتاسجالتعريف 

تتكمن الماجهة الرئياية ليرتاسج  
AUTOCAD مج  ماة عناةر ة ياية ه  :
شريط العنمان                   -1

القمائم المنادلة شريط -2

الرسم سنطقة -3

األدوات شريط -4

سطر األواسر -5









 مكج ا فااء او اظراة كافة اء واأ  * 
AUTOCAD مكج تبد ن وامراأ برنامج   * 



ة  الرسم طف  ة  من  ي  لف  ر لون  خ  ي  ي 
غ  ت 
















