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 1انصفحح 

 
  

      

 وصف انثرَايج األكادًٍَ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقر 

 

 انًؤسسح انرعهًُُح .1
 كهُح انزراعح

 / انًزكش  عهًٍانمسى ان .2
 عهىو انًحاصُم انحقهُح

او اسى انثزنايج األكادًٍَ  .3

 وانطثىغرافُح اصش انًضاحح انًضتىَح انًهنٍ 
 اسى انشهادج اننهائُح  .4

 تكانىرَىس                                 

  :اننظاو انذراسٍ  .5
 فصهٍ                                                                         زراخ /أخزي سنىٌ /يم

 انًعرًذ   تزنايج االعرًاد .6
 دنُم ضًاٌ انجىدج

 انًؤثزاخ انخارجُح األخزي  .7
 انتذرَة انحقهٍ

 ذارَخ إعذاد انىصف  .8
5 – 9 – 2221                                   

 ج األكادًٍَأهذاف انثزناي .9

 سة المبادئ والقواعد االساسية للمساحة العداد الخرائط وتخطيط المشاريع ادر  -1
  انحصىل عهً انًعهىياخ وانثُاناخ االساسُح انالسيح العذاد انخزائظ . -2

 ذثثُد يىالع األعًال انهنذسُح . -3

 ذخطُظ انًشارَع وأنشاء انمنىاخ وانسذود وطزق انًىاصالخ . -4

 ذمسُى وذسىَح واسرصالح االراضٍ . -5
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 انًطهىتح وطزائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى ثزنايجيخزجاخ ان  .12

 االىداف ادلعرفية   - أ
      تقسيم ادلساحات .ان يتعرف الطالب على    -1
  .واع ادلساحات حسب االساس ادلعتمد عليو يف عملية التقسيم انان يصنف الطالب    -2
 انواع ادلساحات حسب ادلقصود من عملية ادلسح.لطالب بني ان يفصل ا   -3
 عملية التقسيم .ة ادلتبعة يف الوسائل العلمي الطالب يعرفان    -4
 . انواع ادلسح والطرق االساسية الجنازىا وامهيتها ومساحة ادلناطق ادلطلوب ادلسح هباان يقيم الطالب    -5

 
 مج األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنا –ب 

  تدريب الطالب على أستخدام مختلف األجهزة المستخدمة في أعمال المسح الحقلي – 1
 تقييم اىم العمليات ادلقًتنة بأجراء القياسات .قدرة الطالب على  – 2
 . تعليم الطالب كيف حيصل على ادلعلومات والبيانات االساس الالزمة ألعداد ورسم اخلرائط  - 3

 
 انرعهى طزائك انرعهُى و     

 العصف الذىين -1
اجراء القياسات واحلسابات  ب ان يتعلماسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب مثال ) اذا استطاع الطال -2

 . الرياضية الضرورية ألجراء ادلسح ويعرب عنها بصيغة خارطة او رسم بياين ومعرفة امهيتها وبشكل مفصل( 
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب .
 

 

 طزائك انرمُُى      

 االخرثار انُىيٍ  -1

 االخرثار انشهزٌ -2

 االخرثار انحمهٍ -3

 االخرثار انفصهٍ اننهائٍ -4
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 والقيمية . األىداف الوجدانية -ج
مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -1

 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 ادلالحظة واالدراك -2
 التحليل والتفسري -3
 ومي االعداد والتق -4 
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طزائك انرعهُى وانرعهى     

 يحاضزاخ نظزَح -1

 يحاضزاخ عًهُح -2

 ذذرَة حمهٍ  -3

 

 

 
 طزائك انرمُُى    

 االخرثار انُىيٍ  -1

 االخرثار انشهزٌ -2

 االخرثار انحمهٍ -3

 االخرثار انفصهٍ اننهائٍ -4

 

 

 
 

 

 والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. ادلهارات العامة -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -2
 سيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة.حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأ -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4

 طزائك انرعهُى وانرعهى          

 يحاضزاخ نظزَح -1

 يحاضزاخ عًهُح  -2

 ذذرَة حمهٍ  -3
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 طزائك انرمُُى          

 االخرثار انُىيٍ  -1

 هزٌاالخرثار انش -2

 االخرثار انحمهٍ -3

 االخرثار انفصهٍ اننهائٍ -4

 
 
 

 تنُح انثزنايج  .11

 

سل
سل

ت
 

 
 األسبوع

المال المادة العلمية المادة النظرية
حظا
 ت

  ادوات القياس وطرق استخدامها  تعريف المساحة  وأقسامها  االول 2
  قياس المسافة بالخطوة  وحدات القياس  الثاني 0
  تعيين الخطوط المستقيمة  م مقياس الرس الثالث 3
  قياس المسافات عبر العوائق  قياس المسافات االفقية  الرايع 4
  أقامة االعمدة  أخطاء القياس  الخامس 5
  أسقاط االعمدة  أقامة واسقاط االعمدة  السادس 6
  مقياس الرسم  العوائق عند القياس  السابع 7
  أنواع أجهزة التسوية وقراءة المسطرة  ظمة حساب مساحات االشكال المنت الثامن 8
  أستخدام جهاز التسوية  حساب مساحات االشكال غير المنتظمة  التاسع 9

  التسوية المتسلسلة  تقسيم مساحات االراضي  العاشر 22
  التسوية التفاضلية  التسوية واىميتها وانواع االجهزه المستخدمة  الحادي عشر 22
  التسوية التفاضلية المغلقة  رق حساب المناسيب ط الثاني عشر 20
  تعيين المقطع الطولي  التسوية المتسلسلة  الثالث عشر 23
  تمرين تسوية أرض زراعية  المقاطع الطولية والعرضية  الرابع عشر 24
  جهاز الثيودواليت  الميزانية الشبكية وخطوط الكنتور  الخامس عشر 25
26     

 نةعطلة نصف الس
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 توقيع العميد :                                                         توقيع االستاذ : 
 

12.  
 انساعاخ انًعرًذج           اسى انًمزر أو انًساق ريش انًمزر أو انًساق انًزحهح انذراسُح 

 عًهٍ     نظزٌ      

انًساحح انًسرىَح   األونً

 وانطثىغزافُح
        2          3 

     

     

     

     

     
 
 

 انرخطُظ نهرطىر انشخصٍ .13

انًضح انجىٌ واالصتشعار عٍ تعذ وانتقاط انصىر وتفضُرها واصتُثاط انًعهىياخ يُها

 .G.P.Sصتخذاو َظاو    تأ 

 
 انًعهذ(األنظًح انًرعهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  ع)وضيعُار انمثىل  .14

 مركزي                                                          

 أهى يصادر انًعهىياخ عن انثزنايج .15

 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 ادلكتبة ادلركزية  -3
 اخلاصة بالقسم  اىم الكتب وادلصادر -4
 االنًتنت -5
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، أسس المساحة المستوية والطبوغرافية كمية الزراعة ، 0222الخفاف ، رياض صالح ،
 جامعة الموصل ، العراق 

، المساحة الزراعية، قسم الهندسة الزراعية ، كمية  0222-0222يونس ، سمير محمد ، 
 الزراعة، جامعة األسكندرية ، مصر .
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 ًُهجيخطط يهاراخ ان

 َرجً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ انًقاتهح نًخرجاخ انتعهى انفردَح يٍ انثرَايج انخاضعح نهتقُُى

 يخرجاخ انتعهى انًطهىتح يٍ انثرَايج 

 أصاصٍ اصى انًقرر ريز انًقرر انضُح / انًضتىي

 أو اختُارٌ
 ُحانًهاراتاألهذاف  ح ُانًعرفاألهذاف 

 ثرَايج انخاصح تان

ُح األهذاف انىجذاَ

 وانقًُُح 
وانتأهُهُح اراخ انعايح انًه

انًهاراخ األخري  )انًُقىنح

انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 

 االونً

                   
 A 3     

 اقتراضٍ   
اصش انًضاحح 

انًضتىَح 

 وانطثىغرافُح
 اصاصٍ

   *   * * * * * * * * * * * * * * * 
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 ًىرج وصف انًقررَ

 

 وصف انًقرر

 

 

 انًؤسسح انرعهًُُح .1
 كهُح انزراعح

 / انًزكش عهًٍ انمسى ان .2
 انًحاصُم انحقهُح       

 اسى / ريش انًمزر .3
 ح وانطثىغرافُحانًضتىَ اصش انًضاحح

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 يحاضراخ اصثىعُح

 انفصم / انسنح .5
 انفصم االول

 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذراسُح  .6
 صاعح نهفصم االول 33

 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7
5 – 9 – 2221                                   

 أهذاف انًمزر .8

 حة العداد الخرائط وتخطيط المشاريع سة المبادئ والقواعد االساسية للمساادر  -1
  انحصىل عهً انًعهىياخ وانثُاناخ االساسُح انالسيح العذاد انخزائظ . -2
 ذثثُد يىالع األعًال انهنذسُح . -3
 ذخطُظ انًشارَع وأنشاء انمنىاخ وانسذود وطزق انًىاصالخ . -4
 ذمسُى وذسىَح واسرصالح االراضٍ . -5

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج   -ب 

  في أعمال المسح الحقلي تدريب الطالب على أستخدام مختلف األجهزة المستخدمة – 1
 تقييم اىم العمليات ادلقًتنة بأجراء القياسات .قدرة الطالب على  – 2
 تعليم الطالب كيف حيصل على ادلعلومات والبيانات االساس الالزمة ألعداد ورسم اخلرائط .  - 3

 

 وطزائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى زرًماخ انيخزج .12

 االىداف ادلعرفية   -ا
      تقسيم ادلساحات .ان يتعرف الطالب على    -1
  .انواع ادلساحات حسب االساس ادلعتمد عليو يف عملية التقسيم ان يصنف الطالب    -2
 انواع ادلساحات حسب ادلقصود من عملية ادلسح.ان يفصل الطالب بني    -3
 يعرف الطالب الوسائل العلمية ادلتبعة يف عملية التقسيم .ان    -4
 انواع ادلسح والطرق االساسية الجنازىا وامهيتها ومساحة ادلناطق ادلطلوب ادلسح هبا .ان يقيم الطالب    -5

    

 طزائك انرعهُى وانرعهى      

 يحاضزاخ نظزَح -1

 يحاضزاخ عًهُح  -2

 َة حمهٍ ذذر -3

 

 

 

 
 طزائك انرمُُى      

 االخرثار انُىيٍ  -1

 االخرثار انشهزٌ -2

 االخرثار انحمهٍ -3

 االخرثار انفصهٍ اننهائٍ -4
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 األىداف الوجدانية والقيمية . -ج
       مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس           -1

 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 ادلالحظة واالدراك -2
 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 

  اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

  
 طزائك انرعهُى وانرعهى      

 يحاضزاخ نظزَح -1

  يحاضزاخ عًهُح -2

 ذذرَة حمهٍ  -3

 

 

 

 
 طزائك انرمُُى    

 االخرثار انُىيٍ  -1

 االخرثار انشهزٌ -2

 االخرثار انحمهٍ -3

 االخرثار انفصهٍ اننهائٍ -4

 

 

 

 

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 
 على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( التواصل اللفظي ) القدرة -1
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -2
 حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة. -3
   االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4
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  نثزنايجتنُح ا - 11

 
سل

سل
ت

 

 
 األسبوع

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية

  ادوات القياس وطرق استخدامها  تعريف المساحة  وأقسامها  االول 2
  قياس المسافة بالخطوة  وحدات القياس  الثاني 0
  تعيين الخطوط المستقيمة  مقياس الرسم  الثالث 3
  قياس المسافات عبر العوائق  لمسافات االفقية قياس ا الرايع 4
  أقامة االعمدة  أخطاء القياس  الخامس 5
  أسقاط االعمدة  أقامة واسقاط االعمدة  السادس 6
  مقياس الرسم  العوائق عند القياس  السابع 7
  أنواع أجهزة التسوية وقراءة المسطرة  حساب مساحات االشكال المنتظمة  الثامن 8
  أستخدام جهاز التسوية  حساب مساحات االشكال غير المنتظمة  التاسع 9

  التسوية المتسلسلة  تقسيم مساحات االراضي  العاشر 22
  التسوية التفاضلية  التسوية واىميتها وانواع االجهزه المستخدمة  الحادي عشر 22
  التسوية التفاضلية المغلقة  طرق حساب المناسيب  الثاني عشر 20
  تعيين المقطع الطولي  التسوية المتسلسلة  الثالث عشر 23
  تمرين تسوية أرض زراعية  المقاطع الطولية والعرضية  الرابع عشر 24
  جهاز الثيودواليت  الميزانية الشبكية وخطوط الكنتور  الخامس عشر 25
26     

 عطلة نصف السنة
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 توقيع العميد :                                                         توقيع االستاذ : 
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 انثنُح انرحرُح  -12

، أسس المساحة 0222، رياض صالح ، الخفاف ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1
المستوية والطبوغرافية كمية الزراعة ، جامعة الموصل 

 ، العراق 
، المساحة  0222-0222يونس ، سمير محمد ،  )انًصادر(  ـ انًزاجع انزئُسُح 2

الزراعية، قسم الهندسة الزراعية ، كمية الزراعة، 
 جامعة األسكندرية ، مصر .

 نرٍ َىصً تها                اـ انكرة وانًزاجع ا

 ( انًجالخ انعهًُح , انرمارَز ,.... ) 
 

ب ـ انًزاجع االنكرزونُح, يىالع االنرزنُد 

.... 
 

 
 خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ  -13

انًضح انجىٌ واالصتشعار عٍ تعذ وانتقاط انصىر وتفضُرها واصتُثاط انًعهىياخ يُها

 .G.P.Sتأصتخذاو َظاو     
 

 

      
      
      
      


