


  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقاالستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل مربهناً عما إذا كان قد حقق

 

 الجامعة التقنية الجنوبية المؤسسة التعليمية .1

  القسم الجامعي / المركز  .2

 قسم تقنيات المساحة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 دبلوم فني اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 ABTE المعتمد   ادبرنامج االعتم .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 سوق هناك عالقة وثيقة بسوق العمل الذي يستقبل خريجنا اذ تم اخذ رأي

 بالمناهج الدراسية .العمل 

 2018/     /       تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يع التضلومسح التضاريسي واعمال التثليث يهدف القسم الى تخرج مالكات تقنية مؤهلة للقيام بأعمال ال

 لدولي   قي واوالتسوية واعداد خرائط المسح العام وكذلك القيام باعمال رسم الخرائط  وفق التشبيك العرا

 .GISواعداد الخرائط الموضوعية باستخدام منظومة 
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  رفةالمع-أ

     .االطوال  إليجادالالزمة  الحساباتاجراء كافة الحسابات والقياسات في اعمال التضليع والتثليث واجراء    -1أ

 حساب وقياس المساحات والحجوم الترابية واجراء حسابات للمنحنيات االفقية والرأسية . -2أ

   لمقاييس .ية والكاميرا والمساقط وايجاد االمسح التصويري وانواع الصور الجو التعرف على مبادئ -3أ
 التعرف على انواع المواد والمكائن والمعدات والطرق التنفيذ المشاريع الهندسية . -4أ

  كيفية تصميم خطة الطيران واعداد الخرائط السنوية الطوبوغرافية باستخدام اجهزة التحتية . -5أ

 نائي .تحسس الالحصول على المعلومات االساسية في علم ال -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ية . ع الهندسواعمال التسقيط الالزمة للمشاري يالقيام بأعمال المسح التضاريسي الطبوغرافي والكاد ثرائ – 1ب 

 .تية هزة التحاعداد خرائط المسح العامة السنوية والطوبوغرافية من الصور الجوية والبيانات باستخدام اج – 2ب 

    .  GISاعداد الخرائط الموضوعية باستخدام   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 دريب الصيفي .الت -المنهجي التدريب  –المختبر  –الورشة  – المحاضرة

 

 

 طرائق التقييم      

 
 اليومي . لتقييما –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  –االختبارات التحريرية  –االختبارات الشفهية 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 نقاط الضبط االرضي االفقية والرأسية . التثليث والتضليع والتسوية لغرض تثبيت بأعمالالقيام  -1ج         

 اعداد الخرائط المسح العامة .  -2ج

 في مشاريع التخرج الطلبة وغيرها من البرامج .GISاستخدام البرامج الحديثة مثل  -3ج

 في الرسم الهندسي . Auto cadاستخدام البرامج  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 لصيفي.االتدريب  -التدريب المنهجي  –المختبر  –الورشة  – المحاضرة

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 المشاركة في قاعة الدرس . -1

 ليومي .االختبارات الفصلية والنهائية واالنشطة واالختبارات الشفهية والتقييم ا -2
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 .الشخصي(توظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 اكتساب المهارة اليدوية من استعمال العدد اليدوية وادوات القياس وتشغيل المكائن . -1د

 المهارات .تدريس الطالب على اعمال البرادة والنجارة والسباكة والخراطة وغيرها من  -2د

 اكتساب المهارات في االعمال االنشائية والصحية والكهربائية . -3د

 اكتساب مهارة البناء بالطابوق وتطبيق الكاشي واعمال الصبغ . -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 
  لتدريب الصيفي .ا -التدريب المنهجي  –المختبر  –الورشة  – المحاضرة         

 

 

 طرائق التقييم          

 
 اليومي . التقييم –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  –االختبارات التحريرية  –االختبارات الشفهية 

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولىالسنة 
قسم تقنيات 

 المساحة
31 

  

 درجة البكالوريوس 

قسم تقنيات   السنة الثانية  تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 المساحة

32 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

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

 
 سم العلمي (.امتحاانت القبول اخلاصة ابلق –وع الفرع املتخرج منة يف االعدادية ن -) املعدل شروط قبول الطالب

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
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 مخطط مهارات المنهج

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

 طلوبة من البرنامجمخرجات التعلم الم 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                 اساسي المساحة  االولى
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التقنية الجنوبية المؤسسة التعليمية .1

  القسم العلمي  القسم الجامعي / المركز .2

 قسم تقنيات المساحة  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الدراسية االولى  الفصل / السنة .6

 عملي ( 6نظري + 4ساعات ) 10 )الكلي(دراسية عدد الساعات ال .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 ان و و فوق سطح االرض انقاط قرب قع الان اهلدف من املقرر هو ان يفهم الطالب اساسيات املساحة املستوية واجياد العالقة بني املو 

 ياساتالق إلجيادرايضية ساابت الاء احلملرصود وقياس االجتاهات وكذلك واجر يكون قادرا على قياس املسافة االفقية والرأسية للهدف ا

 مات يف الرسم  على معلو  لطالبااحلقيقية للمسافات والزوااي واملناسب وحساب املساحات واحلجوم من البياانت احلقلية وحصول 

 وكبية .ائط الكاخلرائط اليت تبني املقاطع الطولية والعرضية للطرق والقنوات واعداد اخلر 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف ها وبيينالمتاحة. والبد من الربط بالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 واجهزة المساحة االخرى . theodolite , levelتصنيف اجهزة ال  -1أ

 تعليم كيفية حساب المناسيب للنقاط . -2أ

 تعلم انواع وطرق حساب الزوايا االفقية والرأسية . -3أ

 ال وحساب االتجاهات واالحداثيات للمضلعات .انواع الشم -4أ

 كيفية حساب المساحات والحجوم . -5أ

 كيفية رسم المقاطع الطولية والعرضية للطرق واعداد الخرائط الكنتورية .  -6أ

 موضوع المهارات الخاصة بال  -ب 

 ( .theodolite , level )كيفية نصب واستعمال اجهزة المساحة – 1ب

 المضلع .ط تثبيت نقا – 2ب

 كيفية قراءة الزوايا االفقية والرأسية . – 3ب

   . حساب االتجاهات األضالع   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المختبر . –التدريب النهجي  –المحاضرة 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الفصلية والنهائية والتقييم اليومي .  –االختبارات التحريرية 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 يكون الخريج قادرا على القيام باستخدام كافة انواع اجهزة المساحة . -1ج

 المسح الطوبوغرافي واالنشائي . بإعمالالقيام  -2ج

 رسم الخرائط الطوبوغرافي والمستوية . -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المختبر . –التدريب النهجي  –المحاضرة 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات الفصلية والنهائية والتقييم اليومي .  –االختبارات التحريرية 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 قرركتب الم 
      أخرى 

1-Ryomnd  E . davis  joe  wkelly.Elementry 
plan surveying. 

2-singh,narindr,surveying-TataMC Graw-Hill 
publishing company limited-vepthi 1982. 

  . لعملية ازايد عبد اجلبار البكر /ابراهيم داود  علوان املساح -3

 

 

 

 
 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -د 

 اكتساب الطالب مهارة باستخدام اجهزة المساحة المختلفة . -1د

 على القيام بكافة اعمال المسح االرضي . القابلية -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 )ع+ ن(10 االول 
مقدمة على المساحة 

واقسامها وفقا 

 االستخدامات التي تقدمها

ية تعريف المساحة المستو

 والطوبوغرافية
 نظري +عملي

تدريب 

 منهجي

 وحدات القياس  )ع+ ن(10 الثاني 
كيفية تحويل من نظام 

 القياس الى نظام اخر 
محاضرة  نظري +عملي

 +تدريب منهجي

 مقياس الرسم  10 الثالث 
انواع المقياس وشرح 

 تصميم المقياس 
محاضرة  نظري +عملي

 +تدريب منهجي

 فات االفقيةقياس المسا 10 الرابع 
دقة القياس الحقلي 

 واختبار طريقة القياس 
محاضرة  نظري +عملي

 +تدريب منهجي

 10 الخامس 
قياس المسافات على 

 ارض مائلة 
تصحيح المسافة 

 المائلة الى االفقية 
 نظري +عملي

محاضرة 

+تدريب 

 اسئلة+ منهجي
 عامة

 10 السادس 
العمليات الهندسية التي 

تجري اثناء القياس 

 الشريطب

طريقة اقامة األعمدة 

من نقاط خط السير 

 وغيرها 
محاضرة  نظري +عملي

 +تدريب منهجي

 10 السابع
العقبات المحتملة اثناء 

 القياس

 عقبات التوجيه

والقياس والتوجه 

  القياس
محاضرة  نظري +عملي

 +تدريب منهجي
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

رش العمل والدوريات والبرمجيات و

 والمواقع االلكترونية (
 بعض املواقع االلكرتونية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 


