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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 شاكر محمود .م.م االسم
 Alsalihishaker50@yahoo.com البريد االلكتروني

 المساحه الهندسيه اسم المادة
 ساعتين عملي اسبوعيا     ساعتين نظري + ساعه مناقشه + مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

تعليم الطلبة على انواع المساحة,عمليات المسح لتحديد مواقع النقاط واطوال المستقيمات 

واتجاهاتها,المساحات والحجوم لالعمال الترابيه ,مناسيب النقاط ,المنحنيات االفقية والرأسيه على 

الخرائط الطوبغرافية والتعلم على جميع االجهزة المساحية المستخدمة وكذلك  سطح االرض ورسم

تعليمهم عن ماهية التحسس النائي والمساحة الجوية وجهاز التموضع والمحطة الشاملة وكيفية 

 أستخدامها في أعمال المسح .

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

االتقان,المالحظات الحقلية,االخطاء واالغالط, تعاريف,انواع المساحة,وحدات القياس,درجة الدقة و

القياسات الطولية,االخطاء في قياسات الشريط وتصحيحها,المسح باستخدام  الشريط,جهاز 

التسويه,أنواع اجهزة التسويه,أنواع التسويه وخطأ الغلق,تأثير تحدب االرض واالنكسارات 

,جهاز الثيودواليت,قياس راسة االتجاهات الضوئية,التسويه العكسيه, فحص ومعايرة جهاز التسويه,د

الزوايا الرأسيه واالفقيه,المضلع والتضليع,المسح التاكيومتري,حساب االقواس وتسقيطها,المساحات 

والحجوم,المقاطع الطولية والعرضيه,الخطوط الكنتوريه,جهاز التموضع,المحطة الشامله,التحسس 

 النائي والمسح الجوي.

 Elementary surveying, Twelfth Edition by Charles D. Ghilani and Paul الكتب المنهجية

Wolf  

 المصادر الخارجية
Surveying, Theory and Practice by Ramond, Francis 

Introductory Surveying by James 

 المساحه الهندسيه          ياسين عبيد

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

 %03 - %03مثلا  03% 03%

 معلومات اضافية
 
 

تشمل الفصل االول 
والفصل الثاني 
 ونصف السنة

    

 

 

 ديالى اسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:
 المدني اسم القسم:

 الثانيه المرحلة:
 شاكر محمود محمد اسم المحاضر الثالثي:

 مساعد مدرس اللقب العلمي:
 ماجستيرالمؤهل العلمي:

جامعة ديالى/كلية  مكان العمل:

 الهندسة/قسم المدني

 جمهورية العراق          

  

العالـي والبحـث العلمـيوزارة التعليم 

     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 التدريسية للمادةاستمارة الخطة 

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  االجهزة وتعاريف مقدمة 11/9 1

  الشريط انواع المساحة 12/9 1

المسح التفصيلي  وحدات القياس 5/11 3
 بالشريط

 

  الخرائط بالشريط المالحظات الحقلية ,االخطاء واالغالط 11/11 4

  جهاز التسويه االخطاء العشوائية أنتشار 19/11 5

  نصب الجهاز القياسات الخطية 16/11 6

  التسويه بين نقطتين أستخدام الشريط في القياسات الخطية 1/11 7

  تسويه مغلقة االخطاء في المسافات الخطية بالشريط والتصحيحات 9/11 2

  خطأ الغلق المسح بالشريط 16/11 9

  فحص الوتدين جهاز التسويه 13/11 11

  التسويه الشبكيه أنواع التسويه وخطأ الغلق 31/11 11

  المقاطع الطوليه فحص ومعايرة جهاز التسويه 7/11 11

  المقاطع العرضيه التسويه العكسيه 14/11 13

  الثيودواليت االتجاهات وأنواع الشمال 11/11 14

  وأستخدام الجهازنصب  قياس الزوايا االفقيه والرأسية 12/11 15

  قياس الزوايا أجهزة قياس الزوايا ,جهاز الثيودواليت 4/1 16

 نةـــــف الســة نصــــــــعطل

  الزوايا االفقيه بالتكرار طرق قياس الزوايا 15/1 17

  الزوايا باالتجاه المسح التاكيومتري 11/1 12

  الرأسيةقياس الزوايا  الخرائط باستخدام الشعيرات 1/3 19

  المسح التاكيومتري المضلعات والتظليع 2/3 11

  التضليع حسابات التضليع 15/3 11

  تسقيط المنحني المنحنيات االفقيه  11/3 11

المسح التفصيلي  حساب عناصر المنحني االفقي وطرق االسقاط 19/3 13
 بالثيوداليت

 

  المحطة الشاملة المنحنيات الرأسيه 5/4 14

نصب وتشغيل المحطة  المقاطع الطوليه والرأسيه 11/4 15
 الشامله

 

  أعمال المسح بالمحطه الخطوط الكنتوريه 19/4 16

  جهاز التموضع المساحات والحجوم 16/4 17

  المسح بجهاز التموضع جهاز التموضع 3/5 12

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

 ديالى اسم الجامعة:
 الهندسة اسم الكلية:
 المدني اسم القسم:

 الثانية المرحلة:
 ي:شاكرمحمود محمداسم المحاضر الثالث

 مساعد مدرس العلمي:اللقب 
 ماجستيرالمؤهل العلمي:

جامعة ديالى/كلية  مكان العمل:

 الهندسة/قسم المدني



رسم الخارطة  المحطة الشاملة وأستخدامها 11/5 19
 الطوبغرافية

 

  EDMs بأستخدام المحطة الشاملة المسح 17/5 31

  أجهزة التحسس النائي  أجهزة التحسس النائي 14/5 31

  أجهزة المسح الجوي أجهزة المسح الجوي 31/5 31

 

 

 

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


