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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 رهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مب

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية الزراعة

 / المركز  علميالقسم ال .2
 علوم المحاصيل الحقلية

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 والطبوغرافية اسس المساحة المستوية المهني 
 النهائية اسم الشهادة  .4

 بكالوريوس                                 

  :النظام الدراسي  .5
 فصلي                                                                         سنوي /مقررات /أخرى 

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 دليل ضمان الجودة

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب الحقلي

 تاريخ إعداد الوصف  .8
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 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 سة المبادئ والقواعد االساسية للمساحة العداد الخرائط وتخطيط المشاريع ادر  -1
  الحصول على المعلومات والبيانات االساسية الالزمة العداد الخرائط . -2

 تثبيت مواقع األعمال الهندسية . -3

 نشاء القنوات والسدود وطرق المواصالت .تخطيط المشاريع وأ -4

 تقسيم وتسوية واستصالح االراضي . -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 االهداف املعرفية   -أ
      تقسيم املساحات .ان يتعرف الطالب على    -1
  .مد عليه يف عملية التقسيم واع املساحات حسب االساس املعتانان يصنف الطالب    -2
 انواع املساحات حسب املقصود من عملية املسح.ان يفصل الطالب بني    -3
 عملية التقسيم .ة املتبعة يف الوسائل العلمي الطالب يعرفان    -4
 . انواع املسح والطرق االساسية الجنازها وامهيتها ومساحة املناطق املطلوب املسح هباان يقيم الطالب    -5

 
 األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

  تدريب الطالب على أستخدام مختلف األجهزة المستخدمة في أعمال المسح الحقلي – 1
 تقييم اهم العمليات املقرتنة بأجراء القياسات .قدرة الطالب على  – 2
 . عداد ورسم اخلرائطتعليم الطالب كيف حيصل على املعلومات والبيانات االساس الالزمة أل  - 3

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 . الرياضية الضرورية ألجراء املسح ويعرب عنها بصيغة خارطة او رسم بياين ومعرفة امهيتها وبشكل مفصل( 
وهي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم ا -3

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

 

 طرائق التقييم      

 االختبار اليومي  -1

 االختبار الشهري -2

 االختبار الحقلي -3

 ر الفصلي النهائياالختبا -4
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  -1

 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .
 دراكاملالحظة واال -2
 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 
 اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية -1

 محاضرات عملية -2

 تدريب حقلي  -3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االختبار اليومي  -1

 االختبار الشهري -2

 االختبار الحقلي -3

 ر الفصلي النهائياالختبا -4

 

 

 
 

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2
 لتحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة.حتليل ا -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4

 طرائق التعليم والتعلم          

 محاضرات نظرية -1

 محاضرات عملية  -2

 تدريب حقلي  -3
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 قييم طرائق الت         

 االختبار اليومي  -1

 االختبار الشهري -2

 االختبار الحقلي -3

 االختبار الفصلي النهائي -4

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 

سل
سل

ت
 

 
 األسبوع

المال المادة العلمية المادة النظرية
حظا
 ت

  ادوات القياس وطرق استخدامها  تعريف المساحة  وأقسامها  االول 0
  ياس المسافة بالخطوة ق وحدات القياس  الثاني 6
  تعيين الخطوط المستقيمة  مقياس الرسم  الثالث 3
  قياس المسافات عبر العوائق  قياس المسافات االفقية  الرايع 4
  أقامة االعمدة  أخطاء القياس  الخامس 5
  أسقاط االعمدة  أقامة واسقاط االعمدة  السادس 2
  لرسم مقياس ا 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 01
  التسوية التفاضلية  خدمة التسوية واهميتها وانواع االجهزه المست الحادي عشر 00
  التسوية التفاضلية المغلقة  طرق حساب المناسيب  الثاني عشر 06
  تعيين المقطع الطولي  التسوية المتسلسلة  الثالث عشر 03
  تمرين تسوية أرض زراعية  المقاطع الطولية والعرضية  الرابع عشر 04
  جهاز الثيودواليت   الميزانية الشبكية وخطوط الكنتور الخامس عشر 05
02     

 عطلة نصف السنة
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 توقيع العميد :                                                         توقيع االستاذ : 
 

12.  
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق لمقرر أو المساقرمز ا المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

المساحة المستوية   األولى

 والطبوغرافية
        2          3 

     

     

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

الجوي واالستشعار عن بعد والتقاط الصور وتفسيرها واستنباط المعلومات منهاالمسح 

 .G.P.Sستخدام نظام    بأ 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 مركزي                                                          

 مجأهم مصادر المعلومات عن البرنا .15

 املوقع االلكرتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 املكتبة املركزية  -3
 اهم الكتب واملصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنرتنت -5
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، أسس المساحة المستوية والطبوغرافية كلية الزراعة ، 0222الخفاف ، رياض صالح ،
 جامعة الموصل ، العراق 

لزراعية، قسم الهندسة الزراعية ، كلية ، المساحة ا 0222-0222يونس ، سمير محمد ، 
 الزراعة، جامعة األسكندرية ، مصر .
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 6د 1د 4ج 3ج 6ج 1ج 4ب 3ب 6ب 1ب 4أ 3أ 6أ 1أ

 

 االولى

                   
 A 3     

 اقتراضي   
اسس المساحة 

المستوية 

 والطبوغرافية
 اساسي

   *   * * * * * * * * * * * * * * * 
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 ف المقررموذج وصن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 عةكلية الزرا

 / المركز علمي القسم ال .2
 المحاصيل الحقلية       

 اسم / رمز المقرر .3
 المستوية والطبوغرافية اسس المساحة

 أشكال الحضور المتاحة .4
 محاضرات اسبوعية

 الفصل / السنة .5
 الفصل االول

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة للفصل االول 31

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
3-5-6112 

 ف المقررأهدا .8

 سة المبادئ والقواعد االساسية للمساحة العداد الخرائط وتخطيط المشاريع ادر  -1
  الحصول على المعلومات والبيانات االساسية الالزمة العداد الخرائط . -2
 تثبيت مواقع األعمال الهندسية . -3
 تخطيط المشاريع وأنشاء القنوات والسدود وطرق المواصالت . -4
 يم وتسوية واستصالح االراضي .تقس -5

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 األهداف املهاراتية اخلاصة بالربنامج   -ب 

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

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

 االهداف املعرفية   -ا
      تقسيم املساحات .ان يتعرف الطالب على    -1
  .انواع املساحات حسب االساس املعتمد عليه يف عملية التقسيم ان يصنف الطالب    -2
 انواع املساحات حسب املقصود من عملية املسح. ان يفصل الطالب بني   -3
 يعرف الطالب الوسائل العلمية املتبعة يف عملية التقسيم .ان    -4
 انواع املسح والطرق االساسية الجنازها وامهيتها ومساحة املناطق املطلوب املسح هبا .ان يقيم الطالب    -5

    

 التعلم طرائق التعليم و     

 محاضرات نظرية -1

 محاضرات عملية  -2

 تدريب حقلي  -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االختبار اليومي  -1

 االختبار الشهري -2

 االختبار الحقلي -3

 االختبار الفصلي النهائي -4
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
املهارة هو ان يعتقد الطالب مبا هو ملموس                  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اهلدف من هذه -1

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

  اسرتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

  
 لتعليم والتعلم طرائق ا     

 محاضرات نظرية -1

 محاضرات عملية  -2

 تدريب حقلي  -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االختبار اليومي  -1

 االختبار الشهري -2

 االختبار الحقلي -3

 االختبار الفصلي النهائي -4

 

 

 

 

 لتوظيف والتطور الشخصي(.املهارات العامة والتأهيلية املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية ا -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1
 Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن جمموعة  -2
 حتليل التحقيق ) مجع املعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق واملبادئ حاًل ملشكلة معينة. -3
   يب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة .االتصال الكتا -4
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  لبرنامجبنية ا - 11

 
سل

سل
ت

 

 
 األسبوع

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية

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

  التسوية المتسلسلة  تقسيم مساحات االراضي  العاشر 01
  التسوية التفاضلية  التسوية واهميتها وانواع االجهزه المستخدمة  الحادي عشر 00
  التسوية التفاضلية المغلقة  طرق حساب المناسيب  عشر الثاني 06
  تعيين المقطع الطولي  التسوية المتسلسلة  الثالث عشر 03
  تمرين تسوية أرض زراعية  المقاطع الطولية والعرضية  الرابع عشر 04
  جهاز الثيودواليت  الميزانية الشبكية وخطوط الكنتور  الخامس عشر 05
02     

 صف السنةعطلة ن
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 توقيع العميد :                                                         توقيع االستاذ : 
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 البنية التحتية  -12

، أسس المساحة 0222الخفاف ، رياض صالح ، ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
المستوية والطبوغرافية كلية الزراعة ، جامعة الموصل 

 ، العراق 
، المساحة  0222-0222يونس ، سمير محمد ،  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

اعة، الزراعية، قسم الهندسة الزراعية ، كلية الزر 
 جامعة األسكندرية ، مصر .

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

نباط المعلومات منهاالمسح الجوي واالستشعار عن بعد والتقاط الصور وتفسيرها واست

 .G.P.Sبأستخدام نظام     
 

 

      
      
      
      


