
  
  

  
  
  
  

  جدول الدرس االسبوعي
  

  عبد الكریم محمد باقر  االسم
  abdulkareem.baqir@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  للمخططینالمساحة   اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
تعریف طالب قسم التخطیط الحضري والبیئي واالقلیمي بالحسابات االزمة للمساحة وكیفیة مسح 

شاریع التخطیطیة والهندسیة المختلفة وحساباتها وطرق اجرائها وكیفیة استعمال اجهزة المساحة الم
  )عملي+ نظري (المختلفة 

التفاصیل االساسیة 
  للمادة

  

الشرح النظري لقوانین المساحة وحساباتها وكذلك التدریب واتقان استعمال االجهزة المساحیة 
  .المختلفة

  
  الكتب المنهجیة

  
 یاسین عبید/ ة الهندسیةالمساح

  
  المصادر الخارجیة

  

  

  
  تقدیرات الفصل

الفصل الدراسي 
  االول

الفصل الدراسي   المختبر
  الثاني

  االمتحان النهائي  المختبر

٥٠  %٥  %٢٠  %٥  %٢٠%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                              
               

  
  

ة العراق هوري   مج
 

 
 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني : الكلیة

   يالحضرالتخطیط   :القســم 
   الثانیة :المرحلة 

  محمد باقر عبد الكریم:اسم المحاضر الثالثي
   مدرس مساعد :اللقب العلمي 

   ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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  جدول الدرس االسبوعي

  
وع
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  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

    محاضرة تعریفیة بمختبر المساحة  مقدمة عامة عن المساحة   ١
قیاس المسافة بین نقطتین بواسطة عجلة   انواع المساحة   ٢

  القیاس
  

المسافة بین نقطتین بواسطة اشرطة قیاس   وحدات القیاس    ٣
  مختلفة

  

قیاس المسافات المستویة والمنحدرة بواسطة    ٤
  الشریط 

وقیاس المسافة بین مد مستقیم على امتداده 
  نقطتین

  

اخطاء القیاس بواسطة الشریط وتصحیح    ٥
  ١المسافات المقاسة 

قیاس المسافة بین نقطتین بواسطة الشریط على 
  ارض منحدرة

  

خطاء القیاس بواسطة الشریط وتصحیح ا   ٦
  ٢المسافات المقاسة 

    ١تطبیقات استخدام الشریط في اسقاط االعمدة 

    ٢تطبیقات استخدام الشریط في اسقاط االعمدة   مقدمة في التسویة   ٧
تطبیقات استخدام الشریط في قیاس الزاویة   التسویة وتطبیقاتھا   ٨

  ١االفقیة 
  

تطبیقات استخدام الشریط في قیاس الزاویة   التسویة التحقیقیةالتسویة بین نقطتین و   ٩
  ٢االفقیة 

  

    ١قیاس المسافات المعترضة بعائق   تدقیق وتصحیح جدول التسویة   ١٠
    ١قیاس المسافات المعترضة بعائق   التسویة المتبادلة   ١١
١اخطاء العمل بجھاز التسویة    ١٢     التعرف على جھاز التسویة 
    التسویة بین نقطتین  ٢لعمل بجھاز التسویة اخطاء ا   ١٣
عملیة تسویة داخل حدود بنایة الكلیة والتسویة  التسویة المتبادلة    ١٤

  التحقیقیة
  

    التسویة المتبادلة مراجعة   ١٥
  عطلة نصف السنة

    مقدمة في المقاطع  مقدمة/ المقاطع    ١٦
جدول تسویة المقاطع / المقاطع الطولیة    ١٧

  الطولیة
    اجراء عملیة تسویة في مقطع طولي مختار

تدقیق وتصحیح جدول التسویة المقاطع    ١٨
  الطولیة

اجراء عملیة تسویة على مقاطع عرضیة 
  عمودیة على المقطع الطولي السابق

  

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

  الجانبیة
استخدام جھاز الثیودوالیت والتعرف على 

  ١تطبیقاتھ المختلفة 
  

استخدام جھاز الثیودوالیت والتعرف على   مقدمة/ جھاز الثیودوالیت   ٢٢
  تطبیقاتھ

  

    فحص جھاز الثیودوالیت وتصحیحھ  یتاالخطاء واالغالط في العمل بالثیودوال   ٢٣
    رسم مضلع / التعرف على جھاز البوصلة  الھجر وانواعھ   ٢٤

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   يالتخطیط الحضر :اسم القســم 
  الثانیة  :المرحلة 

   محمد باقر عبد الكریم: الثالثي  اسم المحاضر
  مدرس مساعد  :مي اللقب العل

   ماجستیر  :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  



تحدید اركان قطعة ارض على شكل   البوصلة/انظمة االتجاھات والعالقة بینھا    ٢٥
مضلعوحساب مساحتھا بواسطة الشریط 

  والثیودوالیت

  

التعرف على كیفیة حساب : المساحات   ٢٦
/ ل شكل من االشكال الھندسیة المساحة لك

استخدام الطرق العددیة في حساب المساحات 
  )قاعدة سامسون وشبھ المنحرف(

    ریقحساب الحجوم والكمیات الترابیة لمقطع ط

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

  

شرة قیاس المسافات بالطرق غیر المبا   ٢٨
  )التاكیومتري(

    وتطبیقاتھ GPSالتعرف على جھاز 

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

    
  
  
  

  :توقیع العمید                            :توقیع االستاذ     
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  


