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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم م.د. احمد بهجت خلف

ahmad.bagat@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: تسوية وتعديل االراضي

 :مقررالفصل الثاني

ورية التعرف على مفهوم التسوية واالسس العلمية واالحهزة المستخدمة لعملية التسوية والخطوط الكنت

وكيفة حساب حجوم االعمال الترابية الناتجة من عمليات التسوية والتعديل واستخدام التقنات الحديثة 

GIS  في اعمال التسوية والتعديل. مثل الليزر و 

 ة:اهداف الماد

التسوية وطرقها واالجهزة المستخدمةوكيفية استخدامهاواستخدام المقاطع الطولية والعرضية وايجاد 

ن منسوبي نقطتين وكيفية اعداد الخطوط الكنتورية وفوائدهاومواصفاتها وطرق حساب حجوم الفرق بي

العمال  GISاالعمال الترابية واهمي التسوية بالليزر وكيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافي 

 التسوية والتعديل

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 ة:الكتب المنهجي 0222وغرافية .رياض صالح الخفاف .اسس المساحة المستوية والطب

 ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول  40 20 40

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
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 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – ول الدروس االسبوعيجد
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تعريف التسوية والمصطلحات  التعرف على اجهزة التسوية  

 االساسية المستخدمة 
21/2/2017 

1 

االجهزة المستخدمة في عملية  االستخدام العملي لجهاز التسوية  

 تعديل التسوية وال
28/2/2017 

2 

تطبيق عملي لحساب منسوب نقطة  

 باستخدام جهاز التسوية 

 طرق حساب المناسيب 
7/3/2017 

3 

استخراج عدة مناسيب لنقاط  

 التسوية المتسلسلة 

 التسوية المتسلسلة
14/3/2017 

4 

كيفية استخدام جهاز التسوية  

لحساب الحفر والردم للمقتاطع 

 الطولية 

 المفاطع الطولية

21/3/2017 

5 

كيفية استخدام جهاز التسوية لحساب  

 عرضية الحفر والردم للمقتاطع ال

 المقاطع العرضية
28/3/2017 

6 

تمارين ومسائل العداد جداول  

  التسوية

مصادر الخطا في اعمال التسوية 

 والتسوية التبادلة 
4/4/2017 

7 

تطبيق عملي العداد الخطوط  

 بالطريق المباشرة الكنتورية 

الخطوط الكنتورية والفترة 

الكنتوربة ومواصفاتها والطريقة 

 المباشرة العداد الخطوط الكنتورية 

11/4/2018 

8 

تطبيق عملي العداد الخطوط  

 الكنتورية بالطريقة غير المباشرة 

الطريقة غير المباشرة العداد 

 الخطوط الكنتورية 
18/4/2017 

9 

اب الحجوم من تمارين ومسائل لحس 

  المقاطع الطولية والعرضية

الحجوم واشكالها وطرق حساب 

الحجوم من المقاطع الطولية 

 والعرضية

25/4/2017 

11 

من تمارين ومسائل لحساب الحجوم  

 مناسيب نقاط التسوية الشبكية

حساب الحجوم من مناسيب نقاط 

 التسوية الشبكية 
2/5/2017 

11 

من م تمارين ومسائل لحساب الحجو 

 الخطوط الكنتورية

حساب الحجوم من الخطوط 

 الكنتورية 
9/5/2017 

12 

التعرف على جهاز التسوية بالليزر  

  وكيفية استخدامه في الحقل

 التسوية بالليزر
16/5/2017 

13 

استخدام الحاسوب وبعض البرامج  

لنظم المعلومات الجغرافية في اعكمال 

   التسوية والتعديل

لجغرافية نظم المعلومات ا

واستخدامه في اعمال التسوية 

 والتعديل 

16/5/2017 

14 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد:


