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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا
 رنامج. ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البستاادة القصو  من الار  المتاحةتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 المعهد التقني / الموصل انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 تقنيات المساحة / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2
او اعى انجشنبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهنٍ 
 دراسة أولية

 دبموم فني اعى انشهبدح اننهبئُخ  .4
  :اننظبو انذساعٍ  .5

 عنىٌ /يمشساد /أخشي 
 مقررات

 بمواد القسمالخاص مفردات المنهاج  انًؼزًذ   ثشنبيح االػزًبد .6

 ، المستجدات العممية والحمقات الدراسية النقاشية التدريب الصيفي انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

 2022/  12/  11 ربسَخ إػذاد انىصف  .8
 أهذاف انجشنبيح األكبدًٍَ .9

إلى تخريج مالكات تقنية مؤهمة لمقيام بأعمال المسح االرضي والمسح التصويري  برنامجيهدف ال -1
عداد خرائط المسح العام وفــــق التشبيك العراقي والدوليو   .ا 

 متخصصة بأعمال التثميث والتضميع والتسوية ورسم الخرائط. تخريج مالكات تقنية -2

يؤهم ثشكم خُذ ألػًبل انًغح وانمذسح ػهً انزؼبيم فٍ كبفخ يشافك انحُبح ودوائش إػذاد يذسة فنٍ  -3

 انذونخ.
 

 

 

 

 

 
 

 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يحجشنبيخشخبد ان  .11
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  االهذاف انًؼشفُخ  - أ

القيام بأعمال التثميث والتضميع والتسوية لتثبيت نقاط الضبط األرضي األفقية والراسية وباستخدام  -1أ
 (.Theodolite، level، Total-station ،DGPSأجهزة مساحة مثل )

عداد القيام بأعمال المسح الطوبوغرافي وا -2أ لكادسترائي وأعمال التسقيط الالزمة لممشاريع الهندسية وا 
 خرائط المسح العامة المستوية والطبوغرافية

إعداد خرائط من الصور الجوية والبيانات الصورية )الجوية والفضائية( باستخدام أجهزة التحشية  -3أ
ضائية واستنباط كل ما يخص الالزمة او باستخدام البرامج الجاهزة المعدة لغرض معالجة الصور الف

 معالم االرض الطبيعية.
تصميم ورسم الخرائط وفق التشبك العراقي والدولي ومراحل إنتاجها باستخدام األجهزة الالزمة  -4أ

 .والبرامج الحديثة المعدة لهذا الغرض
يمها الخراج اعداد الخرائط الرقمية ليقوم بتجميع ورصد وتخزين البيانات ومعالجتها وتحديثها وتحم -5أ

 .(GIS) النتائج وعرض جميع المعمومات واستخالص الخرائط الموضوعية بأستخدام منظومة الـ
 

 جشنبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 قع النقاط افهم أساسيات المساحة المستوية وايجاد العالقة بين مو  - 1ة 
 .وقياس االتجاهاتداف هالمسافة االفقية والرأسية لأل عمى قياس القدرة - 2ب 
أجراء الحسابات الرياضية اليجاد القياسات الحقيقية لممسافات والزوايا والمناسيب وحساب  - 3ة 

 . المساحات والحجوم من البيانات الحقمية
التعامل مع البيانات الفضائية والصور الجويه الرقمية وعمل الموزائيك من خالل البرامجيات  -4ب 

رالجوية الرقمية لتكوين الموديل المجسم واالظهارالمجسم لسطح األرض واستخالص ،وكذلك توجيه الصو 
 ة.سطح األرض من خالل الرؤية ألمجسمالمعمومات والقياسات لمظاهر 

    
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى 

ان يستخدم البرامجيات الحديثة الجراء عممية التثميث الجوي وعممية التقويم لمصور الرقمية ثالثي  -1
 ( لمموديل المجسم وتطبيقاته في مجال البرامجيات االخرى.DEMبعاد واستخالص ال)اال

المفاهيم االساسية لمتحسس النائي وانواع االقمار الصناعية والتعامل مع البيانات ان يتعرف عمى  -2
 الفضائية ومواصفاتها ومعالجتها وتفسيرها.

 نًفبخئخ وانشهشَخ وانفصهُخ.ركهُف انطهجخ ثبنىاخجبد  واخشاء االيزحبنبد انُىيُخ ا -3

 
 طشائك انزمُُى 

 َشزًم انزمُُى ػهً االخزجبساد اننظشَخ وانؼًهُخ نكم يبدح وانًطبنجخ ثئػذاد انزمبسَش.
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 انىخذانُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 انزؼهى ػهً كُفُخ انزؼبيم يغ االخشَن. -1ج         

 انزؼهى ػهً االنزضاو ثبنًىاػُذ انًحذدح. -2ج

 انزؼهى وانمذسح ػهً ارخبر انمشاس ثصىسح يالئًخ. -3ج

 انزؼهى ػهً كُفُخ إداسح انًشبسَغ وانؼًم ثهب. -4ج   

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى 

 االنزضاو ثدذاول انًحبضشاد انُىيُخ. -1
 انضَبساد انًُذانُخ نهًشبسَغ نًؼشفخ آنُخ انؼًم يغ انكىادس انهنذعُخ. -2
 انصُفٍ فٍ انذوائش.انزذسَت  -3

 
 طشائك انزمُُى    

 يزبثؼخ انحضىس وانغُبة. -1
 يزبثؼخ انغهىن وانزصشف داخم انمبػخ انذساعُخ. -2
 يزبثؼخ انزىاخذ فٍ يىالغ انزذسَت ويذي االعزفبدح. -3
 رمذَى انزمبسَش واألداء. -4

 
 

 

األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًنمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 .ٍ(انشخص

 رطىَش لذسح انطبنت ػهً اعزخذاو انجشايح انحبعىثُخ. -1د

 رطىَش لذسح انطبنت ػهً انزؼبيم يغ انزمنُبد انحذَثخ انخبصخ ثًفشداد انًنهبج انًمشس. -2د

 رطىَش لذسح انطبنت ػهً نمم انًؼهىيبد انً انىالغ انؼًهٍ ثؼذ انزخشج. -3د

 ًنبعجخ.رطىَش لذسح انطبنت ػهً إَدبد انحهىل ان -4د   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 اعزخذاو انزمنُبد واألعبنُت أو األدواد انحذَثخ فٍ يدبل هنذعخ انًغبحخ.

 
 طشائك انزمُُى      

 اػذاد انىاخجبد أو اننشبطبد انالصفُخ. -1
 انًشبسكخ وانًنبلشخ فٍ انمبػخ انذساعُخ. -2
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 بنيت البرنامج  .11

رمز المقرر أو  المرحمة الدراسية
 اسم المقرر أو المساق لمساقا

 الساعات المعتمدة
 عممي نظري

االول / المستوى 
 الفصل االول

NTU 100 0 1  حقوق االنسان 

NTU 101  0 2 1المغة االنكميزية 

NTU 102 2 1 1 حاسوبال مبادئ 

NTU 104 0 2 العربية المغة 

TIMO 110  0 2 1الرياضيات 

TIMO 111 3 0 معامل الميكانيك 

SUT 120  4 2 1المساحة 

SUT 122  2 2 1المسح الجوي 

SUT 128 2 0 1 بالحاسوب الرسم الهندسي 

SUT 124  0 1 1االستشعار عن بعد 

 13 13 المجموع 

االول / المستوى 
 الثاني الفصل

NTU 106 0 1 راطيةالديمق 

NTU 103 2 1 2 حاسوبال مبادئ 

NTU 105  1 1 ) اختياري (الرياضة 

NTU 107 
 المغة الفرنسية 
 ) اختياري (

2 0 

SUT 130 0 2 الكروية المثمثات 

SUT 121 
 باستخدام المساحة

 الثيودواليت
2 4 

SUT 129 2 0 توكادو األاستخدام ب الرسم 

SUT 123  2 2 التصويريالمسح 

SUT 125 0 1 الصورية المعالجة 

 SUT 126 0 1  عمم سطح االرض 

 SUT 127 2 0 معامل مدني 

 13 - 12 12 – 11 المجموع  
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 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .12

مدربين فنيين مممين بأعمال المساحة من خالل اعتماد التقنيات واألساليب واألجهزة  القسم الى تخريجيسعى 
المختمفة الصغيرة منها والكبيرة وتطوير الحديثة لمقدرة عمى بناء وتطوير البنى التحتية والمشاريع الهندسية 

 قدراتهم وكفاءاتهم في القطاعات المختمفة.

 انًؼهذ(األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .13

 خريج الدراسة اإلعدادية لمفرع العممي. -1
 القبول لكال الجنسين. -2
 همة لكل طالب.ت المؤ معدل القبول يكون من قبل لجنة توزيع الطمبة حسب المعدال -3

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػن انجشنبيح .14

 بة الطالب في الدراسة ضمن القسم المخصص له.رغ -1
 التوجهات المحمية لالختصاص. -2
 الحاجة الى التخصص وحسب متطمبات البمد. -3
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 مورج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التقنية الشمالية انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 المعهد التقني / الموصل اعى انًؼهذ / انكهُخ  .2

 رمنُبد انًغبحخ / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .3

 (1المساحة ) اعى / سيض انًمشس .4

 أعجىػٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .5

 االونً / ولاال انفصم / انغنخ .6

 6 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .7

 2022/  12/  11 ربسَخ إػذاد هزا انىصف .8

 أهذاف انًمشس .9

أن الهدف من دراسة عمم المساحة ان يفهم الطالب أساسيات المساحة المستوية وايجاد العالقة بين موقع 
لمهدف المرصود  قية والرأسيةفوق سطح االرض وأن يكون قادرا عمى قياس المسافة االف النقاط قرب أو

 .وقياس االتجاهات
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلممبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ

أجراء الحسابات الرياضية اليجاد القياسات الحقيقية لممسافات والزوايا والمناسيب وحساب  -1أ
  .المساحات والحجوم من البيانات الحقمية

لطالب عمى معمومات في رسم الخرائط التي تبين المقاطع الطوليه والعرضية لمطرق حصول ا  -2أ
  .لقنوات واعداد الخرائط الكنتوريةوا

 حساب االحداثيات لمواقع النقاط االرضية الجل توقيعها عمى الورق بمقياس رسم معين.  -3أ

 
  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 نهطهجخ ثشكم أفضم. رشعُخ انًؼهىيبد – 1ة

 فغح انًدبل نهًنبلشخ فٍ انمبػخ انذساعُخ.انؼًم ػهً  – 2ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انحذَثخ الَصبل انفكشح ثغهىنخ. اعزخذاو انًصبدس انًؼهىيبرُخ -1
 انضَبساد انؼهًُخ نًخزهف انًشبسَغ انهنذعُخ انزٍ رزؼهك ثًدبل انًغبحخ. -2
 ثُخ.انزذسَت ػهً انجشايح انحبعى -3
 ركهُف انطهجخ ثًخزهف انىاخجبد واػذاد انزمبسَش. -4
 اػالو انطهجخ ثبنكزت انًنهدُخ انًمشسح وانًغبػذح وانًصبدس األخشي نزحغُن أدائهى. -5

 
 طشائك انزمُُى      

َشزًم انزمُُى ػهً يخزهف االخزجبساد اننظشَخ وانؼًهُخ ثبإلضبفخ انً انزمبسَش وانًشبسَغ انزٍ َزى ركهُف 

 خ ثهب.انطهج

 

 
 األهذاف انىخذانُخ وانمًُُخ  -ج

 انزؼشف ػهً انحغبثبد وانزحهُم وانًمبسنخ. -1ج

 عشػخ انًالحظخ وانزفكُش. -2ج

 انذلخ فٍ ارخبر انمشاس ثؼذ انزؼشف ػهً اننزبئح. -3ج
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

غ انكىادس انهنذعُخ ين خالل انزذسَت انًحبضشاد انُىيُخ وانضَبساد انًُذانُخ نهًشبسَغ وينبلشخ انؼًم ي

 انصُفٍ فٍ انذوائش.
 طشائك انزمُُى    

 اػذاد انىاخجبد أو اننشبطبد انالصفُخ. -1
 انًشبسكخ وانًنبلشخ فٍ انمبػخ انذساعُخ. -2
 يزبثؼخ انحضىس وانزىاخذ. -3
 رمذَى انىاخجبد وانزمبسَش انًكهف ثهب. -4
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 ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (. انًنمىنخانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 رطىَش لذسح انطبنت ػهً اعزخذاو انجشايح انحبعىثُخ. -1د

 رطىَش لذسح انطبنت ػهً انزؼبيم يغ انزمنُبد انحذَثخ انخبصخ ثًفشداد انًنهبج انًمشس. -2د

 ٍ ثؼذ انزخشج.رطىَش لذسح انطبنت ػهً نمم انًؼهىيبد انً انىالغ انؼًه -3د

 رطىَش لذسح انطبنت ػهً إَدبد انحهىل انًنبعجخ. -4د
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 ثنُخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجىع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اعى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 6 األول

التعرف عمى فوائد عمم 
المساحة في التطبيق 

 العممي

مقدمة عن المساحة 
يا وممخص وتعريف

لألعمال المختمفة التي 
تقدميا أقسام المساحة 
)المساحة المستوية، 
المساحة الجيوديسية( 
وتعريف كل منيا شرح 

فرضيتي المساحة 
المستوية والجيوديسية، 
أنواع المساحة وفقًا 

لالستخدامات واألغراض 
التي تقدميا )المساحة 

الطوبوغرافية( 
الكادسترائية والتصويرية، 

ومسح الطرق المائية 
ومسح المناجم( تعيين 
موضع نقطة ما عمى 

األرض، التوجيو وتعين 
نقطة عمى استقامة خط 

 )أو عمى امتداده(.

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية

 6 انثبنٍ

مقدرة الطالب عمى 
استخدام األنواع المختمفة 

 لوحدات القياس.

وحدات القياس )وحدات 
، المساحة، الحجم( الطول

في النظامين المتري 
)الفرنسي( والقدم 

)االنكميزي( التحول من 
وحدة إلى أخرى ضمن 
النظام الواحد، التحويل 

من نظام إلى أخر، قياس 
الزوايا بالنظام الستيني 
والمئوي والنصف قطري 
والتحويل من نظام إلى 
آخر حساب المساحة 

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية
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بنظام التسجيل العقاري 
 متر(.)دونم، أولك، 

 6 انثبنث
مقذرة الطالب على إيجاد 

 .للخرائط مقياس الرسم

مقياس الرسم، أنواعو 
)المقياس العددي بنوعيو 

الكسري التمثيمي 
اليندسي(. التحويل من 
صيغة اليندسي إلى 
الكسري وبالعكس 

المقياس التخطيطي 
لتخطيطي )المقياس ا

البسيط، المقياس الخطي 
المقارن، المقياس 

الشبكي( شرح تصميم 
المقياس التخطيطي، 

اختيار المقياس بموجب 
نوع المسح، حساب 

مقياس الرسم المناسب 
لمرسم ومقياس الرسم 
 المجيول بعدة طرق.

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية

 6 انشاثغ
ػهً  يمذسح انطبنت

إَدبد انًغبفبد فٍ 

 األساضٍ انًنجغطخ

قياس المسافة عمى أرض 
منبسطة )مستوية وغير 
مستوية(، دقة القياس 
الحقمي )الدقة النسبية(، 

)الدقة التصميمية(، 
اختيار طريقة القياس 
بموجب الدقة المطموبة 

ممثمة بجدول )من الكتاب 
المنيجي( المقارنة بين 
صيغة تمثيل الدقة وبين 

المقياس الكسري  صيغة
لمقياس غير المباشر 
لحساب المسافة بداللة 
 أضالع مقاسة أخرى.

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية

 6 انخبيظ
يمذسح انطبنت ػهً 

إَدبد انًغبفبد فٍ 

 األساضٍ انًبئهخ

قياس المسافة عمى أرض 
واجبات صفية  نظري وعمميمائمة )منتظمة الميل، 

وال صفية 



الصفحت   

12 
 

  

غير منتظمة الميل، 
ح المسافة المائمة تصحي

إلى أألفقية عندما يكون 
الميل بداللة )زاوية 

االرتفاع أو االنخفاض، 
الفرق في المنسوب بين 
طرفي خط القياس النسبة 

المئوية لمميل أو 
االنحدار، مقدار تدرج 

األرض(. قياس المسافة 
عمى سطح مائل بشريط 
في وضع أفقي، طرق 

تصحيح المسافة المائمة 
خدام النسب األفقية )باست

المثمثية، طريقة المثمث 
القائم، طريقة النسبة 
والتناسب، واستخدام 

مفكوك متسمسمة القوى 
لتصحيح االرتفاع )حد 
واحد أو حدين حسب 

 الدقة(.

وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية

 6 انغبدط
يمذسح انطبنت ػهً 

إلبيخ وانضال االػًذح 

 حمهُب.

لعمميات اليندسية بعض ا
التي تجري أثناء القياس 
بالشريط وتشمل إقامة 
األعمدة من النقاط عمى 
خط السير، إنزال أعمدة 
من نقاط خارجية من خط 
السير، تعيين الموازي 

 لخط السير.

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية

 6 انغبثغ
يمذسح انطبنت ػهً 

ثنبء ردبوص انؼمجبد ا

 انؼًم انحمهٍ

ممة أثناء مالعقبات المحت
 قياس المسافة:

عقبات التوجيو عدم  .1
رؤية البداية والنياية 

 من نقطة وسطية.
عقبات القياس  .2

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية
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)عندما يكون 
االلتفاف حول 
 العارض الممتد(.

عقبات التوجيو  .3
 والقياس.

 6 انثبين
يمذسح انطبنت ػهً 

ػًم انًخططبد 

 نهؼىاسض انًخزهفخ

مسح تفاصيل المنطقة 
)المضمع والتحشية( 

باستخدام الشريط، رسم 
المضمع )توزيع خطًا 

القفل المقبول بالطريقة 
الترسيمية والرياضية، 
رسم التفاصيل عمى 
 المضمع المصحح(.

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 

 ةوشيري

 6 انزبعغ
رؼشف انطبنت ػهً 

انًصطهحبد انًخزهفخ 

 فٍ انزغىَخ

التسوية، تعاريف 
المصطمحات األساسية 
)الخط المستوي السطح 
المستوي، الخط األفقي، 
مستوى المقارنة، متوسط 
مستوى سطح البحر، 

المنسوب، راقم التسوية، 
وأنواعو، ظاىرة اختالف 
النظر توضيح صورة 
اليدف، خط النظر، 

حور البصري، خط الم
االنطباق، خط الشاقول، 
ارتفاع جياز التسوية، 
فرق المنسوب، القراءة 

الخمفية، القراءة األمامية، 
قراءة النقطة الوسطية، 

نقطة الدوران أو التحويل، 
تعاريف ضرورية أخرى، 
أنواع التسوية، التسوية 

المباشرة )بواسطة الشريط 
أو بواسطة جياز 

 التسوية.

 نظري وعممي

اجبات صفية و 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية
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 6 انؼبشش

انزؼشف ػهً االنىاع 

انًخزهفخ ألخهضح 

انزغىَخ انًغزخذيخ 

 ويهحمبرهب

الغرض من التسوية، 
درجات الدقة، جياز 

التسوية، أنواعو، أجزاءه، 
نصب جياز التسوية، 
أنواع مساطر التسوية، 
قراءة مسطرة التسوية، 
حساب فرق المنسوب 
بين نقطتين، حساب 

منسوب نقطة مجيولة 
بداللة نقطة معمومة، 

طرق التسوية، الطريقة 
التفاضمية، تعريفيا، 
خطوات العمل، طرق 

الحساب )طريقة ارتفاع 
 الجياز(.

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية

انحبدٌ 

 ػشش
6 

رؼشف انطبنت ػهً 

كُفُخ إَدبد ينبعُت 

ثبنطشق اننمبط 

 انًخزهفخ

تكممة طرق الحساب 
)طريقة االرتفاع 

واالنخفاض(، المقارنة 
بينيما، جدول التسوية، 

التحقيق الحسابي 
لمجدول، األخطاء 

المحتممة في عممية 
التسوية، طرق تدقيق 
العمل الحقمي )إنياء 

عممية التسوية عمى نقطة 
بدء العمل، إنياء عممية 

التسوية عمى نقطة 
 .معمومة أخرى(

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية

 6 انثبنٍ ػشش
يمذسح انطبنت ػهً 

كُفُخ لفم انًضهؼبد 

 انًفزىحخ

خطأ الغمق الرأسي، الخطأ 
المسموح بو، تصحيح 
مناسيب خطأ الغمق 

الرأسي بنسبة بعد نقطة 
الدوران عن البداية، تأثير 
كروية األرض واالنكسار 

المسطرة،  عمى قراءة

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية



الصفحت   

15 
 

  

 انجنُخ انزحزُخ .12

 اد فنذلهٍؤانًغبحخ انًغزىَخ / ف ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ1

 )انًصبدس(ـ انًشاخغ انشئُغُخ 2

1- Rymond E .davis Joe Wkelly. Elementary 
plan surveying. 

2- Singh, Narindr Surveying _Tata MC  Graw – 
Hill publishing  Company limited – New Delhi 

التحقق من صالحية 
الجياز لمعمل بطريقة 

 الوتدين.

 6 انثبنث ػشش
يمذسح انطبنت ػهً 

سعى يمبطغ طىنُخ 

 وػشضُخ نألسض

المقاطع الطولية 
والعرضية، تعريفيا، 
الغرض منيا، كيفية 

عمميا في الحقل، تعيين 
عمى مسافات المحطات 

منتظمة وغير منتظمة، 
تسوية المقطع الطولي، 
جدول التسوية، لممقطع 

الطولي والعرضي، 
التحقيق الحسابي والعمل 
الحقمي والتصحيح، قياس 
مناسيب المقطع العرضي، 

حساب تسوية خط 
اإلنشاء، الميول الجانبية، 

رسم المقطع الطولي 
 مثبت عميو خط اإلنشاء.

 نظري وعممي

ية واجبات صف
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية

انشاثغ ػشش 

وانخبيظ 

 ػشش
6 

يمذسح انطبنت ػهً 

حغبة حدىو انكًُبد 

 انزشاثُخ انًطهىثخ

رسم المقطع وحساب 
مساحة المقطع العرضي 
)حساب الحجوم بين 
المحطات( )المقاطع( 

المتماثمة بطريقة متوسط 
القاعدتين )أما الحجوم 
بين محطات التحول 

 بقانون اليرم(. فتحسب

 نظري وعممي

واجبات صفية 
وال صفية 
وامتحانات 
أسبوعية 
 وشيرية
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 زياد عبد الجبار البكر ، إبراىيم داود عموان المساحة العممي. -3
 مكتبة المجتمع.–، اصول المساحة عمان 2011رزان ابراىيم  -4
كمية اليندسة الجامعة  –، المساحة 2001يوسف صيام  -5

 نية.االرد
كمية اليندسة  –المساحة اليندسية  1990ياسين عبيد احمد  -6

 جامعة البيو.

               ـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشونُخ, يىالغ االنزشنُذ 

.... 
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 ًٍ فٍ يدبل االخزصبص ثكم يغزدذ.يىاكجخ انزطىس انؼه -1
 رحذَث انًحبضشاد . -2
   اعزخذاو انىعبئم انحذَثخ فٍ انزؼهُى. -3

 

 


