الكلية  :الزراعة

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلم
رئاسة جامعة سومر
قسم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

القسم  /علوم التربة والموارد المائيه

المقرر الدراسي لمادة المساحة المستويه
اسم التدريسي األول :انتصار قاسم عبد
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
الشهادة  :ماجستير
رقم الهاتف 08105430900 :
البريد األلكتروني:

اسم التدريسي الثاني:علي سليم خريوت
اللقب العلمي  :معاون مهندس زراعي
الشهادة  :بكلوريوس
رقم الهاتف 08000558890 :
البريد األلكتروني:

اسم التدريسي الثالث:
اللقب العلمي :
الشهادة :
رقم الهاتف :
البريد األلكتروني:

اســــم المــــــــادة
النظــام الــدراسـي

المساحة المستويه

Name Subject

فصلي
يهدف مقرر المساحة المستويه الى تعريف وتدريب الطالب على اهم

اهــــداف المـــــادة

االساليب المساحيه للرفع المساحي للمناطق الصغيره والمتوسطه والكبير

وتوقيع ورسم تلك المناطق على خرائط بمقاييس رسم مناسبه وباستخدام

االدوات المساحيه المختلفه وكذلك يتعرف ويتدرب الطالب على عمل
الميزانيات وحساب المناسيب للنقاط المختلفه.
عدد الساعات االسبوعية للمادة
لغة التدريس

 3ساعات
اخرى تذكر

* اللغة العربية
ال توجد كتب منهجية

الكتب المنهجية

 -1مساحه مستويه .وزارة التعليم العالي المصريه0222 .
المصادر الخارجية

 -0المساحة التصويريه .المملكه العربيه السعوديه0222 .
 -3المساحه (اعمال الميزانيات (عملي)) ،المملكة العربية السعوديه ،
المؤسسه العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. 0222 ،

تقديرات النظام الفصلي
()%900

تقديرات النظام السنوي
()%900

نظري

المختبر
عملي

االمتحانات
اليومية

التقارير واألوراق
العلمية

االمتحان النهائي

%50

%90

%3

%3

%30

الفصل األول

نصف السنة

الفصل الثاني

المختبر

األمتحان النهائي

توزع درجات االمتحان الفصلي على امتحانين أول وثاني وتكون التقارير العلمية والحضور

معلومات اضافية

إلزامي لكل الطالب وليس اختياري أما االمتحانات اليومية فقد تكون شفوية او تحريرية دون تحديد
موعد مسبق.

جدول الدروس األسبوعي
األسبوع

المـادة النظرية

المـادة العملية

9

تعريف المساحه ،انواع المسوحات،
متطلبات المسح الجيد واهمية المساحة
في الزراعه

التعرف على االدوات المستخدمه في
المساحه وصفاتها وعيوبها

نظم القياس ووحدات القياس واالخطاء في
القياسات

ضبط التوجيه في القياسات

8

5

المسح بالشريط ،شروط اختيار
المحطات وترتيب دفتر الحقل

االخطاء في اعمال المسح وطرائق
معالجتها وتجاوزها

طرائق االقامة واالسقاط ومسح حقلي
باستخدام الشريط

مقياس االطوال وتثبيت المحطات

4
مقياس الرسم وانواعه وعوامل تحديده

رسم الخارطة الخطيه بمقياس رسم مناسب

3
6
8
0
1
90
99
98
95

المساحات ،االشكال المنتظمه وغير
المنتظمه والمساحة باالحداثيات
امتحان شهر اول

تطبيقات في مقياس الرسم الطولي
والتخطيطي
امتحان شهر اول

التسويه ومصطلحاتهاوانواع الضبط مع
استخدامات جهاز اللفل
انواع التسويه ظاهرتي التكور واالنكسار
ومعالجتها
عمل القطاعات الطوليه

تطبيقات في حساب المساحات

حساب مناسيب النقاط
ايجاد ارتفاع الحفر وعمق الردم
الخرائط الطبوغرافيه

تطبيقات في حساب مساحة االشكال غير
المنتظمه
التعرف على جهاز اللفل وعملية المسح
باستخدامه
تطبيقات في الطرائق المباشره اليجاد
مناسيب النقاط في الحقل
ايجاد المناسيب بطريقة االرتفاع واالنخفاض
وطريقة ارتفاع الجهاز
تطبيقات في عمل الخارطه الكفافيه

المـالحظات

94
93
96

خطوط الكفاف

تطبيقات في عمل الخارطه الكفافيه

امتحان شهر ثاني

امتحان شهر ثاني

مراجعه ومناقشه

مراجعه ومناقشه

