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  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

   االقلیميالتخطیط   القســم :
   الثانیة المرحلة :

  زینب دیكان عباس:اسم المحاضر الثالثي
   مدرس مساعد اللقب العلمي :

   ماجستیر المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



  
  

  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخاال  

    محاضرة تعریفیة بمختبر المساحة  مقدمة عامة عن المساحة   ١

    قیاس المسافة بین نقطتین بواسطة عجلة القیاس  انواع المساحة   ٢
    تلفةقیاس المسافة بین نقطتین بواسطة اشرطة مخ  وحدات القیاس    ٣
قیاس المسافات المستویة والمنحدرة بواسطة    ٤

  الشریط 
    وقیاس المسافة بین نقطتینمد مستقیم على امتداده 

اخطاء القیاس بواسطة الشریط وتصحیح    ٥
  ١المسافات المقاسة 

قیاس المسافة بین نقطتین بواسطة الشریط على ارض 
  منحدرة

  

اخطاء القیاس بواسطة الشریط وتصحیح    ٦
  ٢لمسافات المقاسة ا

    ١تطبیقات استخدام الشریط في اسقاط االعمدة 

    ٢تطبیقات استخدام الشریط في اسقاط االعمدة   مقدمة في التسویة   ٧
    ١تطبیقات استخدام الشریط في قیاس الزاویة االفقیة   التسویة وتطبیقاتها   ٨
    ٢الشریط في قیاس الزاویة االفقیة تطبیقات استخدام   التسویة بین نقطتین والتسویة التحقیقیة   ٩

    ١قیاس المسافات المعترضة بعائق   تدقیق وتصحیح جدول التسویة   ١٠
    ١قیاس المسافات المعترضة بعائق   التسویة المتبادلة   ١١
١اخطاء العمل بجهاز التسویة    ١٢     التعرف على جهاز التسویة 
    نقطتینالتسویة بین   ٢اخطاء العمل بجهاز التسویة    ١٣
    عملیة تسویة داخل حدود بنایة الكلیة والتسویة التحقیقیة التسویة المتبادلة    ١٤
    التسویة المتبادلة مراجعة   ١٥

  عطلة نصف السنة
    مقدمة في المقاطع  المقاطع / مقدمة   ١٦
المقاطع الطولیة / جدول تسویة المقاطع    ١٧

  الطولیة
    اجراء عملیة تسویة في مقطع طولي مختار

اجراء عملیة تسویة على مقاطع عرضیة عمودیة على   تدقیق وتصحیح جدول التسویة المقاطع الطولیة   ١٨
  المقطع الطولي السابق

  

    تعیین عمق الحفر والدفن  رسم المقطع الطولي وتثبیت خط المنحدر   ١٩
    التعرف على جهاز الثیودوالیت  المقاطع العرضیة والمقاطع النهائیة   ٢٠
ایجاد عمق الحفر والردم وتثبیت االوتاد    ٢١

  الجانبیة
استخدام جهاز الثیودوالیت والتعرف على تطبیقاته 

  ١المختلفة 
  

    استخدام جهاز الثیودوالیت والتعرف على تطبیقاته  جهاز الثیودوالیت/ مقدمة   ٢٢
    فحص جهاز الثیودوالیت وتصحیحه  یتاالخطاء واالغالط في العمل بالثیودوال   ٢٣
    التعرف على جهاز البوصلة/ رسم مضلع   الهجر وانواعه   ٢٤
تحدید اركان قطعة ارض على شكل مضلعوحساب مساحتها   انظمة االتجاهات والعالقة بینها /البوصلة   ٢٥

  بواسطة الشریط والثیودوالیت
  

المساحات: التعرف على كیفیة حساب المساحة    ٢٦
شكل من االشكال الهندسیة / استخدام  لكل

الطرق العددیة في حساب المساحات (قاعدة 
  سامسون وشبه المنحرف)

    ریقحساب الحجوم والكمیات الترابیة لمقطع ط

    قیاس المسافات بالطرق غیر المباشرة (التاكیومتري)  حساب الحجوم والكمیات الترابیة   ٢٧
رة قیاس المسافات بالطرق غیر المباش   ٢٨

  (التاكیومتري)
    وتطبیقاته GPSالتعرف على جهاز 

    رسم الخارطة الكنتوریة لمنطقة  المسح الطبوغرافي /مقدمة   ٢٩
    التعرف على جهاز التوتال ستیشن  الخطوط الكنتوریة   ٣٠

  توقیع العمید :                           توقیع االستاذ :   
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  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط االقلیمي   القســم :
  الثانیة  المرحلة :

  زینب دیكان عباس:اسم المحاضر الثالثي
  مدرس مساعد  اللقب العلمي :

  ماجستیر  المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :
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