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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

نور إىل فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية،  ؛اهلل بإذنه وسراجًا منريًاإىل وهاديًا وبشريًا، وداعيًا 

 بعد:أمجعني، أما  وعلى آله وصحبه بن عبداهلل مدحمل ونبينا ومعلمنا وقدوتنا االالعلم واهلداية، 

لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السعودي الوظائف التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل

على اهلل  تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت

على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم  ثم

 ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.إىل لتصل بعون اهلل تع، التنموي

تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج خطوة إجيابية  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

ومن بعده مشروع املؤهالت  املعايري املهنية الوطنيةإعداد ، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع املتطلبات

يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد  ساسيةاألالركيزة كل منهما يف زمنه،  الذي ميثلاملهنية الوطنية، و

يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة  وكذلك املؤهالت الحقًا املعايري

العمل، حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق  للتدريب التقين واملهين

لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية  كاملةلتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة مت

 .ساسيةيف حتقيق متطلباته األ

كليات التقنية على " ملتدربي تقنية املساحةيف قسم  املساحةخطة "التدريبية اخلطة ل هذه اووتتن

هلذا ل كيفية اكتساب املهارات الالزمة اوحيوية تتنموضوعات وصف مقررات هذا التخصص ليشمل 

 .التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا الربنامج

أن تسهم  التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل اخلطةوهي تضع بني يديك هذه  اإلدارة العامة للمناهجو

 . خاٍل من التعقيدمباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط  شكلب

إنه مسيع جميب  املستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها و

 الدعاء.

 لمناهجلاإلدارة العامة 
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 الفهرس  

 الصفحة املوضوع م

 2 .مقدمة 1

 3 .الفهرس 2

 5 .الربنامجوصف  3

 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 7 .توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية 4

 10 التخصصية. غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية 5

 11 التخصصية. الوصف املختصر للمقررات التدريبية 6

 14 املساحة:للمقررات التخصصية لتخصص الوصف التفصيلي غالف  7

8   15 (1ية )األرضاملساحة 

9  19 الرسم املساحي 

10  ( 1احلساب املساحي) 23 

11  27 والسالمة األمن 

12   30 (2ية )األرضاملساحة 

13  ( 1الرسم املساحي باحلاسب) 35 

14  ( 2احلساب املساحي) 38 

15   40 نظم املالحة العاملية باألقمار الصناعية 

17   44 (3ية )األرضاملساحة 

18  ( 2الرسم املساحي باحلاسب) 47 

19  51 املساحة التصويرية 

20  55 نظم املعلومات اجلغرافية 

21   59 املساحية األجهزةمعايرة 

22   62 (4ية )األرضاملساحة 

23  66 نشائيةاملساحة اإل 

24   69 العقاريةاملساحة 

25  73 االدارة للمساحني 

26  76 املساحية  عمالاألاجلودة يف البيانات و 

27   79 املشروع 
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 82 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات والطاقة البشرية. 28

29  .83 بيان باملعامل والورش واملختربات 

30  83  املساحة.ية، معايرة أجهزة األرضامل: املساحة مع اتجتهيز 

   :الرسم باحلاسب اآللي، نظم املعلومات اجلغرافية، املساحة جتهيزات معامل

 التصويرية.  

84 

 85 ملحق حول أدوات التقييم املقرتحة. 31

 88 املراجع. 32
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 صف الربنامج: و

، للتخصُُُُُُص  سُُُُُُوق العمل ا لية   مبا يتوافق مع احتياجات نقنية املسُُُُُُاحة  يف قسُُُُُُم املسُُُُُُاحة  صُُُُُُُمم دبلوم  

مثانية  تدرييب مدة كل فصل ، نصفية فصول تدريبية   مخسة يف ، يف الكليات التقنيةى هذا التخصص  التدريبب عل يتمو

، مبا سُُُوق العمل  سُُُاعة تدريب عملي يف (490)إىل  تدريب، إضُُُافة ( سُُُاعة1712) مبجموع ،تدريبيًا عشُُُر أسُُُبوعًا

 ساعة معتمدة.    (84يعادل )

احلسُُُاب  ، الرسُُُم املسُُُاحي   ،يةاألرضُُُ املسُُُاحة  على املهارات التخصُُُصُُُية يف:     يف هذا الربنامجيتم التدريب و

ُُاحي ُُب  ، املسُ ُُاحي باحلاسُ ُُم املسُ ُُناعية، الرسُ ُُويرية، نظم املعلومات   ،نظم املالحة العاملية باألقمار الصُ ُُاحة التصُ املسُ

ُُُ اح  األجهزةاجلغرافية، معايرة  ُُائية، املسُ ُُاحة اإلنشُُ ُُاحية، املسُُ ، اإلدارة للمسُُُُاحني، اجلودة يف البيانات ةالعقاري ةاملسُُ

، والرياضُُُُيات،  واللغة اإلجنليزية، واللغة العربية، مهارات عامة يف الثقافة اإلسُُُُالمية إىل إضُُُُافة   املسُُُُاحية   عمالاألو

ُُب اآللي، والتعرف على عامل  ُُلوي الوظيفي ومهارات توجيه املهين والتميز و)مقرري الأو  عمالاألوتطبيقات احلاسُُُُ السُُُُ

 .(اإلتصال

ومن ،  تقنية املسُُاحةمن قسُُم  املسُُاحةدة اجلامعية املتوسُُطة يف ختصُُص  هذا الربنامج الشُُها من اخلريجومينح 

ُُا  يعمل يف اجملاالت أن املتوقع ُُا  جوي،،) مسُ مسُُُاعد مدرب يف جمال التخصُُُص، فين مواصُُُفات ومقايسُُُ  يف   مسُ

كما ميكن أن ، فين صُُيانة ومعايرة أجهزة املسُُاحة، مسُُاعد مهندس مسُُاحة، فين مجع بيانات مكانية،   التخصُُص

 .  الت(اويعمل اخلريج يف جماالت املكاتب اهلندسية والشركات العقارية وشركات املق

 اهلدف العام للربنامج:

ُُل  إىل يهدف هذا الربنامج   ُُاحة، وحيصُ ُُة العمل يف جمال املسُ تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُ

 يف اإلطار الوطين للمؤهالت.   ماخلاعلى املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة علىبنهاية هذا الربنامج 

 الرفع التفصيلي باستخدام أجهزة ونظم املساحة احلديثة. أعمال ينفذ 

 الرفع الطبوغرايف باستخدام أجهزة ونظم املساحة احلديثة. أعمال ينفذ 

  ة.الربامج املساحيباستخدام  األرصاديضبط 

 باستخدام  الربامج املساحية األرصاد يعاجل. 

  لرسم..خدام برامج الرسم  باحلاسب اآللياستينتج اخلرائط املساحية 

 استخدام الربامج املساحية احلديثة.بسب كميات احلفر والردم للمشاريع اهلندسية حي 

  يةاألرضاملساحة  أعماليف جهاز ا طة الشاملة يستخدم . 

  يةاألرضاملساحة  أعماليف جهاز امليزان يستخدم. 

 املسح اجلوي. أعماليقوم ب 

 نفذ القطاعات الطولية والعرضية. ي 

 عمليات امليزانية الشبكية ملشاريع تسوية األراضي ورسم خطوط الكنتور. ينفذ 
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  لمشاريع اهلندسية.املساحي لتوقيع ال أعماليقوم ب 

 فقية.ية واألرأسب عناصر املنحنيات الحيس 

 املساحية  عمالاأل يفنظم املالحة العاملية  أجهزة يستخدم. 

 املساحية.  عمالاأل يفبرامج نظم املالحة العاملية  يستخدم 

  مواقع املشاريع اهلندسية.يستلم 

 املساحي لألراضي. توقيع يقوم بأعمل ال 

 تعديل احلدود  أعماليقوم ب. 

 متطلبات العمل املساحي.    حيدد 
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 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية
 

1
s
t 

s
e
m

e
s
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ال
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

لو
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 PHYS101 Physics  PHY8101 3 2 2 1 5 101 1 يفيز 101 الفيزياء  فيز 

2 MATH121 Mathematics  MAT8101 3 3 0 1 4 101 2 ضاري 121 الرياضيات  ريض 

3 ENGL101 English Language -1  ENG8101 3 3 0 1 4 101 3 جنلا 101 (1لغة إجنليزية )  جنل 

4 VOCA101 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC107 2 2 0 0 2  101 4 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 

5 SSRV111 Land Surveying-1  KAB101 3 2 2 0 4 91505 ميسح 111 (1ية )األرضاملساحة   مسح 

6 SSRV121 Surveying Drawing  SRV9150 2 1 2 0 3 91516 ميسح 121 الرسم املساحي  مسح 

7 SSRV131 Surveying Computation-1  SRV9151 4 3 2 0 5 9152 7 ميسح 131 (1احلساب املساحي )  مسح 

Total Number of Units 20 16 8 3 27 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 
 

2
n

d
 s

e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ICMT101 
Introduction to Computer 

Applications 
  CMT 101 2 0 4 0 4 1011 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

2 ENGL102 English Language-2 ENGL101 ENG8102 3 3 0 1 4 102 2 جنلا 102 (2لغة إجنليزية ) جنلا101 جنل 

3 SSRV101 Saftey and Security   SRV 9156 2 2 0 0 2 9156 3 ميسح 101 األمن والسالمة  مسح 

4 SSRV112 Land Surveying-2 SSRV111 SRV 153 4 2 4 0 6 153 4 ميسح 112 (2املساحة األرضية ) ميسح111 مسح 

5 SSRV122 
Surveying Drawing with 

computer-1 
SSRV121 SRV 9154 2 1 2 0 3 9154 5 ميسح 122 (1الرسم املساحي باحلاسب ) ميسح121 مسح 

6 SSRV132 Surveying Computation-2 SSRV131 SRV 9155 4 3 2 0 5 9155 6 ميسح 132 (2احلساب املساحي ) ميسح131 مسح 

7 SSRV141 
Global Navigation Satellites 

Systems 
SSRV111 SRV 9252 3 2 2 0 4 9252 7 ميسح 141 قمار الصناعيةنظم املالحة العاملية باأل ميسح111 مسح 

Total Number of Units 20 13 14 1 28 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
1111  
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3
rd

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies   
ISL 101 

ISL 102 2 2  0 0 2 
 سلم101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 103 English Language -3 ENGL102 ENG8103 3 3 0 1 4 103 2 جنلا 103 (3اللغة اإلجنليزية ) جنلا 102 جنل 

3 ARAB 101 Technical Writing   ARB 101 2 2 0 0 2 101 3 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

4 SSRV 213 Land Surveying-3 SSRV111 SRV 9251 4 2 4 0 6 92514 ميسح 213 (3املساحة األرضية ) ميسح111 مسح 

5 SSRV 223 
Surveying Drawing with 

computer 2 
SSRV121 SRV 9255 2 1 2 0 3 92555 ميسح 223 (2الرسم املساحي باحلاسب ) ميسح121 مسح 

6 SSRV 251 Photogrammetry   SRV 9257 2 1 2 0 3 92576 ميسح 251 املساحة التصويرية  مسح 

7 SSRV 242 
SRVgraphic Information 

Systems 
ICMT101 SRV 9253 3 2 2 0 4 92537 ميسح 242 نظم املعلومات اجلغرافية حاسب101 مسح 

8 SSRV 261 
Calibration of surveying 

instruments 
SSRV111 SRV 217 2 1 2 0 3 217 8 ميسح 261 معايرة األجهزة املساحية ميسح 111 مسح 

Total Number of Units 20 14 12 1 27 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

4
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ETHS101 
Professional Ethics & Comm. 

Skills 
VOCA101 ETH 101 2 2 0 0 2  101  1 سلكا 101 السلوي الوظيفي ومهارات االتصال مهين101 سلك 

2 LEAS 101 Learning Skills   2 2  0 0 2   2 ماهر 101 مهارات التعلم 

3 SRV 9250 Land Surveying 4 SSRV111 SRV9250 3 2 2 0 4 9250 3 ميسح 214 (4املساحة األرضية ) ميسح111 مسح 

4 SRV 9256 Construction Surveying SSRV111 SRV9256 3 2 2 0 4 9256 4 ميسح 252 املساحة اإلنشائية ميسح111 مسح 

5 SRV 9254 Cadastral Surveying SSRV111 SRV9254 2 1 2 0 3 9254 5 ميسح 253 املساحة العقارية ميسح111 مسح 

6 SRV 4219 Management for Surveyors   SRV219 2 2 0 0 2 219 6 ميسح 271 اإلدارة للمساحني  مسح 

7 SRV 4220 
Quality for Surveying data and 

works 
  SRV220 2 2 0 0 2 220 7 ميسح 272 اجلودة يف البيانات واألعمال  املساحية  مسح 

8 SRV 9258 Project SSRV213 SRV9258 4 2 4 0 6 9258 8 ميسح 281 املشروع ميسح213 مسح 

Total Number of Units 20 15 10 0 25 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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No. 
Course 
Code 

Course Name 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر

س
ام

خل
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 و.م

CRH 

1 SRV 299 Co-operative Training 4  مسح 299 نياوالتعالتدريب 

Total Number of Units 4 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours 
: ساعات اتصال  س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م

 أسبوعي
      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
84 58 44 5 107 

Total of training Hours (16×107 ) + Cooperative training Hours (490) 2202  490ني او+ التدريب التع 1712=  107×   16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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 الوصف املختصر للمقررات التخصص
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 3 الساعات املعتمدة سحمي 111 الرمز (1ية )األرضاملساحة  اسم املقرر

املتدرب  وتزودية واليت تعترب مدخل للمساحة األرضل من مقررات املساحة وهذا املقرر هو اجلزء اال  :الوصف

 األرصادي وتدوين األرضاملساحية احلديثة املتنوعة يف عمليات املسح  األجهزةباملهارات الالزمة للتعرف على 

 .اخلرائط املساحيةإنشاء  أثناء الرصد وذلك لغرض  األخطاءو

 2 الساعات املعتمدة سحمي 121 الرمز الرسم املساحي اسم املقرر

التدرب إىل الفنية للخرائط املساحية، باإلضافة  يف هذا املقرر سيتم التعرف على املصطلحات والرموز الوصف:

املساحية وكذلك عمليات توقيع   عمالاألعلى عمليات الرسم اليدوي للكروكيات اخلاصة يف مواقع 

، واستكمال العناصر الفنية للخريطة املساحية التفصيلية والطبوغرافيةاملساحية ورسم اخلرائط  األرصاد

 .واصفات الفنية للخرائط املساحيةحسب امل

 4 الساعات املعتمدة سحمي131 الرمز (1)احلساب املساحي  اسم املقرر

جتاهات واملسافات وحساب اال األرصاداملتطلبة لتصحيح  ساسيةاألاملهارات ل هذا املقرر اويتن  الوصف:

ضافة حلساب املساحات واحلجوم، كما يتم التدريب على بعض العمليات واملركبات واإلحداثيات، باإل

 تنفيذ تلك العملياتإىل القياس واملناسيب، باإلضافة  التحويالت بني أنظمة اخلاصة بنظم القياس و

 بربنامج اكسل.

 2 الساعات املعتمدة سحمي 101 الرمز والسالمة األمن اسم املقرر

والسالمة ومعايري السالمة واإلجراءات الالزمة  األمنهذا املقرر املهارات املتعلقة بقواعد ل اويتن الوصف:

لتحقيقها يف مواقع العمل لتحقق بيئة عمل آمنة وسليمة. كما يغطي إجراءات السالمة الشخصية وكذلك 

 لية.ومعرفة طرق وإجراءات اإلسعافات اال ل أيضًااو. ويتناألجهزةسالمة 

 4 الساعات املعتمدة سحمي 112 الرمز (2ية )األرضاملساحة  اسم املقرر

تخدام األجهزة الالزمة ساسيات علم امليزانية وتعيني املناسيب واساهذا املقرر التعرف على ل اويتن الوصف:

وطرق  اخلرائط الطبوغرافية،إنشاء ، وحسابات القطاعات الطولية والعرضية وعلى حساب وللميزانية

 امليزانية وحساب الكميات. أعماليف شبكات و األخطاءتصحيح 

 2 الساعات املعتمدة سحمي 122 الرمز (1الرسم املساحي باحلاسب ) اسم املقرر

املساحية املختلفة لرسم اخلرائط املساحية  األرصادالطرق املختلفة لتوقيع بهذا املقرر التعرف يتناول  الوصف:

خراج اخلرائط إاملتعلقة باألعمال ضافة جلميع باإلتوكاد والتفصيلية والطبوغرافية باستخدام برامج اال

 واملخططات املساحية بصورة متكاملة حسب املواصفات الفنية للخرائط املساحية.

 4 الساعات املعتمدة سحمي132 الرمز (2احلساب املساحي ) اسم املقرر

األرصاد والقياسات الجناز عمليات معاجلة وضبط وتصحيح األساسية هذا املقرر املهارات يتناول  الوصف:

ب معايري الدقة يف العمل املساحي، كما ، وحساُيعرف مبصادر األخطاء وأنواعها، كما املساحية املختلفة

 .احلاسب اآللي إلجراء هذه احلساباتيتم التدرب على استخدام برامج 
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 3 الساعات املعتمدة سحمي 141 الرمز (GNSSنظم املالحة العاملية  باالقمار الصناعية ) اسم املقرر

قمار الصناعية وتطبيقاتها والتدرب على نظم املالحة العاملية باأل ُأس  ومبادئهذا املقرر  يتناول الوصف:

عرف ُيحداثيات املوقع املرصود. كما  هذا اجملال للحصول على إوالربامج املتخصصة يف األجهزةاستخدام 

األرصاد باستخدام الربامج ساليب ضبط ومعاجلة خلاصة بالنظم. وكذلك طرق الرصد وأاملكونات اب

 .املصاحبة

 4 الساعات املعتمدة سحمي 213 الرمز (3ية )األرضاملساحة  اسم املقرر

املساحية املستخدمة يف الرفع التفصيلي وكيفية العمل عليها  باألجهزةف يتعرالهذا املقرريتناول  الوصف:

ستخدام االتدرب على و ،وخمططات ملوقع العمل واجراء عمليات الرفع التفصيلي ورسم كروكيات

 اخلرائط باحلاسب اآللي .إنشاء الرفع املساحي التفصيلي وعمليات  أعمالاملساحية احلديثة يف  األجهزة

 2 الساعات املعتمدة سحمي 223 الرمز (2الرسم املساحي باحلاسب ) اسم املقرر

املساحية املختلفة لرسم اخلرائط املساحية التفصيلية  األرصادطرق توقيع  مهارات رهذا املقريتناول   :الوصف

خراج اخلرائط واملخططات املساحية إىل األعمال املتعلقة بإضافة إ امليكروستيشن والطبوغرافية ياستخدام

 بصورة متكاملة حسب املواصفات الفنية للخرائط املساحية.

 2 الساعات املعتمدة سحمي 261 الرمز املساحية األجهزةمعايرة  اسم املقرر

تأديته لعمله ويركز بشكل  أثناءاليت يتعامل معها املسا  بشكل دائم  األجهزةل هذا املقرر اويتن :الوصف

  العمل ومن ذلك طرق معايرتها.داء أساسي على الطرق السريعة لفحصها وجاهزيتها أل

 2 الساعات املعتمدة سحمي 251 الرمز املساحة التصويرية  اسم املقرر

تعريف باملساحة التصويرية وكامريات التصوير اجلوي وكيفية حساب عناصر الهذا املقرر يتناول  الوصف:

املسح التصويري الستخراج املعلومات ورسم أنظمة جهزة واألساسية الستخدام أاملهارات و ،ريطة الطريانخ

وكذلك  ،املساحية البسيطة للرؤية اجملسمة األجهزةواستخدام الصور اجلوية و ،اخلرائط من الصور اجلوية

 .األرضهداف واملعامل على سطح ات على الصور اجلوية للحصول على إحداثيات وارتفاعات األعمل القياس

 3 الساعات املعتمدة سحمي 242 الرمز نظم املعلومات اجلغرافية اسم املقرر

الستخدام براجمها والتعرف األساسية املهارات ونظم املعلومات اجلغرافية ب التعريفل هذا املقرر اويتن الوصف:

على تشغيل فيه ويتم التدرب  .هميتها وتطبيقاتها يف اجملاالت املختلفة ومصادر معلوماتهاوأ هاعلى عمليات

وبناء قواعدها وحتليل بياناتها جلمع املعلومات األساسية واستخدام الربنامج املصاحب، واكتساب املهارات 

 ل وتقارير وخرائط.اووعمل االستعالمات البسيطة واملطلوبة واخراج النتائج على هيئة جد

 3 الساعات املعتمدة سحمي214 الرمز (4ية )األرضاملساحة  اسم املقرر

املساحية احلديثة املتنوعة يف عمليات التوقيع  األجهزةمبهارات استخدام ف يعرتالهذا املقرر يتناول  الوصف:

ذه التطبيقات من العمل املكتيب املساحي  للمخططات واملشاريع اهلندسية وتوقيع املنحنيات وما تطلبة ه

 .قيع وختطيط املشاريع يف الطبيعيةجراء احلسابات الالزمة لتووإ
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 3 املعتمدةالساعات  سحمي 252 الرمز نشائيةاملساحة اإل اسم املقرر

ها، ومن ذلك أنواعات على اختالف نشاءجراءات املساحية يف جمال اإلاألعمال واإلل هذا املقرر اويتن  الوصف:

 املساحية يف جماالت املباني والطرق واجلسور واألنفاق والقنوات وخطوط األنابيب. األعمال  

 2 املعتمدةالساعات  سحمي 253 الرمز املساحة العقارية اسم املقرر

وتقسيم التعامل مع مساحة العقارات وكيفية  التعريف اخلرائط واملخططات العقاريةل هذا املقرر اويتن  الوصف:

العربية السعودية واليت تتعلق  االجراءات املنظمة للشؤون العقارية باململكةاألراضي وتعديل احلدود، و

 املساحة على وجه اخلصوص. أعمالب

 2 الساعات املعتمدة سحمي 271 الرمز دارة للمساحنياإل اسم املقرر

مثلة لكيفية أ على دارة املشاريع اهلندسية كما حيتويمفهوم اإلدارة وكذلك مفهوم إهذا املقرر  ُيعرف  الوصف:

 لة العمل املساحي اخلاصاوجراءات املتعلقة مبزاألنظمة واإلتعرض سبدء املشاريع اهلندسية املساحية وي

 .باململكة

 2 الساعات املعتمدة سحمي272 الرمز املساحية  عمالاألاجلودة يف البيانات و اسم املقرر

ل هذا املقرر اجلودة مبفهومها الشامل وكذلك مفهوم املواصفات واملقايي ، ويركز أكثر على اويتن الوصف:

 .املساحية وطرق حتقيقهااألعمال واملكانية جودة البيانات 

 4 املعتمدة الساعات مسح 281 الرمز املشروع  اسم املقرر

 جمموعة مشروع يف احد ختصصات املساحة اليت تدرب عليهاأو يف هذا املقرر ينفذ املتدرب فردا  الوصف:

ماكان جماله على عالقة مباشرة بها من أجل رفع مستوى املهارة لديه ويكون ذلك بصيغة عملية أو

 حتاكي واقع سوق العمل قدر االمكان.
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   

 الوصف املختصر ملقررات التخصص
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 سحمي 111 الرمز (1ية )األرضاملساحة  اسم املقرر

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

   املقرر:وصف 

باملهارات الالزمة املتدرب  وتزودلمساحة ية واليت تعترب مدخل لاألرضل من مقررات املساحة وهذا املقرر هو اجلزء األ

أثناء الرصد وذلك  األخطاءو األرصادي وتدوين األرضاملساحية احلديثة املتنوعة يف عمليات املسح  األجهزةللتعرف على 

 .اخلرائط املساحيةإنشاء  لغرض 

  اهلدف العام من املقرر:

ية واملهارات األرضاملساحية احلديثة املستخدمة يف عمليات املساحة  األجهزةتعريف املتدرب بإىل يهدف هذا املقرر  

خذ القياسات من الطبيعة وطريقة التدوين أ، وتدريب املتدرب على ياألرضاملسح  أعمالالستخدامها يف  ساسيةاأل

 املساحية ومعاجلتها. األرصاديف  األخطاءالصحيح  ورسم الكركيات وحتقيق القياسات واكتشاف 

      األهداف التفصيلية للمقرر: ان يكون املتدرب قادرا على أن:

 أهمية علم املساحة وتطبيقاته .على يتعرف  .1

  .املساحية بطريقة صحيحة األرصادالقياسات و يدون .2

 يف القياسات املساحية. األخطاءيتعرف على مصادر  .3

 الرصد والقياس. أعمالاملساحية يف  األجهزةيستخدم  .4

 .اخلرائط املساحية يستخدم .5

 عملية الضبط املؤقت لألجهزة املساحية.ب يقوم .6
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 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

   0 6 مقدمة لعلم املساحة 

 2 4 يف القياسات املساحية   األخطاء 

  6 4 املساحية   األرصادتدوين 

 6 4 االحنرافات 

 8 4 امليزانية 

 10 4 ة قياس الزوايا واملسافاتأجهز 

 0 6 اخلرائط املساحية 

 32 32 اجملموع

 ساعة 64

 

  

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعاتيف هذا املقرر جيب 

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة وأجهزة جهزة ألواردة يف كتيبات استخدامات .واتباع تعليمات السالمة اوالقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 احلاسب اآللي.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 : مقدمة لعلم املساحة : ىلوالوحدة األ 6

 . تعريف املساحة واستخداماتها 

 . أقسام املساحة الرئيسة 

  املساحة أعمالتصنيف 

 التحريرية األسئلة

 

مراجع 

 املوضوع
 (6-1مبادئ علم املساحة )الصفحة  .1

 يف القياسات املساحية  األخطاء:  الوحدة الثانية 6

  األخطاءمصادر . 

 األخطاء أنواع. 

  األخطاءمعاجلة. 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

مراجع 

 املوضوع

 (196)الصفحة مبادئ علم املساحة  .1

2. Elementary Engineering Surveying (P 17-31) 

 املساحية : األرصاد: تدوين  الوحدة الثالثة 10

 القياسات. أنواع 

 التعرف على أدوات القياس البسيطة. 

 .رسم الكروكيات والتدوين عليها 

 متطلبات التدوين السليم. 

  بالقياس بالشريط وطرق معاجلتها. األخطاءمصادر 

  احلقلية.  التدوين وإبراز املعلوماتطرق 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املالحظة املباشرة

 العمل أثناءالتقييم 

مراجع 

 املوضوع
 (32-29مبادئ علم املساحة )الصفحة  .1

 : االحنرافات : الوحدة الرابعة 10

 الشمال أنواع . 

 . االحنراف الدائري 

 .  االحنراف املختصر 

  األمامي واخللفي .االحنراف 

  بالبوصلة.طرق تعيني اجتاه الشمال املغناطيسي 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املالحظة املباشره

 العمل أثناءالتقييم 

مراجع 

 املوضوع

 (25-20)الصفحة مبادئ علم املساحة  .1

 (40مبادئ علم املساحة )الصفحة .2
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 التخصص

 املساحة

 
 

 88 من  18

 

 ملراجعا

 Ghosh, Jayanta Kumar, 2010 , Elementary Engineering Surveying (1) 

  .مبادىء باملساحة، مكة املكرمة2012د ، مجعة حممد، اودد ، 

 اخلرائط، مكة املكرمة       إىل ، مدخل 2013د ، مجعة حممد، اود. د 

 

  

 :  امليزانية : الوحدة اخلامسة 12

  التسوية وأهميتهاتعريف. 

 .األدوات املستخدمة يف التسوية 

 .الضبط املؤقت جلهاز امليزان 

 .قياس فرق االرتفاع بني نقطتني 

 . طرق تعيني منسوب نقطة 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املالحظة املباشرة

 العمل أثناءالتقييم 

مراجع 

 املوضوع
 (103-79مبادئ علم املساحة )الصفحة .1

 جهزة قياس الزوايا واملسافات :أ:   الوحدة السادسة 14

 .تعريف جهاز الثيودوليت الرقمي 

 .جماالت استخدام الثيودوليت الرقمي 

 .أجزاء الثيودوليت الرقمي وطرق العناية به 

 .الضبط املؤقت للثيودوليت الرقمي 

 ية.رأسية األفقية والاوقياس الز 

 .تعريف جبهاز ا طة الشاملة 

  القياس با طة الشاملة.مفهوم 

 .القياس جبهاز ا طة الشاملة 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املالحظة املباشرة

 العمل أثناءالتقييم 

مراجع 

 املوضوع

 (49-44مبادئ علم املساحة )الصفحة .1

 (132-120مبادئ علم املساحة )الصفحة .2

6 
 

 :  اخلرائط املساحية :  الوحدة السابعة

  انتاج اخلرائط.مراحل 

 اخلرائط املساحية . أنواع 

 إسقاط اخلرائط . أنواعمفهوم و 

 .اخلريطة املثالية ومفهوم التشوة 

 حتديث اخلرائط املساحيةترتيب و. 

 التحريرية األسئلة

 والشفهية

مراجع 

 املوضوع
 (99-30)صفحات  اخلرائط  إىل مدخل  .1
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 88 من  19

 سحمي 121 لرمزا الرسم املساحي سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    2 املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

    1 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

التدرب على عمليات إىل الفنية للخرائط املساحية، باإلضافة  يف هذا املقرر سيتم التعرف على املصطلحات والرموز 

املساحية ورسم  األرصاداملساحية وكذلك عمليات توقيع   عمالاألالرسم اليدوي للكروكيات اخلاصة يف مواقع 

واصفات الفنية للخرائط ، واستكمال العناصر الفنية للخريطة حسب املاملساحية التفصيلية والطبوغرافيةاخلرائط 

  .املساحية

  هلدف العام من املقرر:ا

للرسم اليدوي احلر ورسم الكروكيات وتوقيع ورسم  ساسيةاألإكساب املتدرب املهارات إىل يهدف هذا املقرر 

 املعامل التفصيلية ، وتوقيع ورسم خطوط الكنتور، واخراج اخلريطة حسب املواصفات الفنية للخرائط املساحية .

    ألهداف التفصيلية للمقرر:  أن يكون قادرا على أن :ا

 .يرسم مواقع العمل املساحي .1

 يعد الكروكيات. .2

 العناصر الفنية والرموز االصطالحية للخرائط املساحية .يستخدم  .3

 يصمم مقايي  الرسم للخرائط املساحية. .4

 يرسم مقايي  الرسم للخرائط املساحية. .5

 يوقع املعامل التفصيلية . .6

 يرسم املعامل التفصيلية . .7

 يوقع خريطة طبوغرافية . .8

 يرسم خريطة طبوغرافية . .9
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 88 من  20

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 3 الرسم اليدوي احلر ورسم الكروكيات 

 . 6 3 العناصر الفنية والرموز االصطالحية للخرائط املساحية 

 . 2 4 تصميم ورسم مقياس الرسم وطريقة استخدامه 

 . 9 3 توقيع ورسم اخلرائط التفصيلية 

 . 9 3 توقيع ورسم اخلرائط الطبوغرافية 

 32 16 اجملموع

 ساعة 48
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة جهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.
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 88 من  21

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

9 

 
 : الرسم اليدوي احلر ورسم الكروكيات:  ىلوالوحدة األ

 دوات الرسم وطرق استخدامهاالتعرف على ا 

 . الرسم احلر 

  ورسم الكروكي يف إعداد التعرف على طريقة

 املوقع .

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع
1. Engineering Drawing and Design (41-46)  
2. http://goo.gl/HnYe7a 

 : العناصر الفنية والرموز االصطالحية للخريطة :   الوحدة الثانية 9

 .مقدمة يف علم رسم اخلرائط 

   برواز اللوحة ) اخلريطة (إنشاء 

  للخريطة . ساسيةاألر اورسم ا 

   برواز اللوحة )اخلريطة (.إنشاء 

 . رسم رمز اجتاه الشمال 

  والرموز الفنية للخريطة .جدول املصطلحات إعداد 

  جدول بيانات اخلريطة .إعداد 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع
 (122-114( و )87-81( و )26 -14اخلرائط )إىل املدخل  .1

2. http://goo.gl/2FgSaR 

 : تصميم ورسم مقايي  رسم اخلرائط :   الوحدة الثالثة 6

 . اختيار مقياس الرسم املناسب 

 . تصميم ورسم مقياس الرسم الطولي 

  معرفة كيفية قياس املسافات على اخلريطة

 باستخدام مقياس الرسم.

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع

 (52-30ود  )اواخلرائط د. مجعه حممد دإىل املدخل  .1

2. Engineering Drawing and Design (46-52) 
3. http://goo.gl/XmzkTJ 
4. http://goo.gl/UUwrlL 

12 

 
 :توقيع ورسم اخلرائط التفصيلية:  الوحدة الرابعة

 ية واملسافة .اوتوقيع ورسم التفاصيل بطريقة الز 

  اإلحداثيات   توقيع ورسم التفاصيل بطريقة

 الكارتيزية ) املستوية (.

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 
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 88 من  22

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 مراجع املوضوع
1. http://goo.gl/K8plpJ 

2. http://goo.gl/uBpljM 

 : توقيع ورسم اخلرائط الطبوغرافية:   الوحدة اخلامسة 12

 .توقيع ورسم خطوط الكنتور 

  رسم القطاعات الطولية والعرضية من اخلريطة

 الكنتورية.

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع
 (142-134اخلرائط ) إىل املدخل  .1

2. http://goo.gl/uBpljM 

 

 املراجع

    Engineering Drawing and Design (David A. Madsen & David P. Madsen) 2012 

   http://goo.gl/eBaOuq 

      (2013)ود اوالخرائط د. جمعه محمد دإلى المدخل 
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 88 من  23

 سحمي 131 لرمزا (1 )احلساب املساحي سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    4 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

    3 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 وصف املقرر:

جتاهات واملسافات واملركبات وحساب اال األرصاداملتطلبة لتصحيح  ساسيةاألاملهارات ل هذا املقرر اويتن

ضافة حلساب املساحات واحلجوم، كما يتم التدريب على بعض العمليات اخلاصة بنظم القياس واإلحداثيات، باإل

 بربنامج اكسل. تنفيذ تلك العملياتإىل القياس واملناسيب، باإلضافة  أنظمة التحويالت بني و

  من املقرر: هلدف العاما

  عمالاألاملتطلبة يف  ساسيةاألالعمليات احلسابية أداء يف كيفية إكساب املتدرب املهارات إىل يهدف هذا املقرر 

واملناسيب واملساحات اإلحداثيات   ي والطولي ، وحساب املركبات واواملساحية مثل التحويل بني نظم ووحدات لقياس الز

 اهلندسية املنتظمة واستخدام برنامج االكسل  .أحجام األشكال و

 األهداف التفصيلية للمقرر:  أن يكون املتدرب قادرا على أن :

 القياس املناسبة للعمل. أنظمة حيدد  .1

 جيري التحويالت بني نظم القياس املختلفة. .2

 حيدد الطريقة املناسبة حلساب املسافات واملناسيب. .3

 واملناسيباملستوية اإلحداثيات حيسب  .4

 اهلندسية املنتظمة وغري املنتظمةاألشكال حيسب مساحة  .5

 اهلندسية املنتظمة األشكال حيسب حجوم  .6

 يستخدم برنامج اكسل يف عمل احلسابات . .7
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 88 من  24

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 .4 9 نظم لقياس 

 . 6 6 حساب املسافات 

  4 6 املرجعية واالحنرافات .االجتاهات 

  6 9 .اإلحداثيات   أنظمة 

 .8 12 حساب املساحات 

  4 6 اهلندسية .األشكال حساب حجوم 

 32 48 اجملموع

 ساعة  80

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ت املساحة ومعداجهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.
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 88 من  25

 املنهج التفصيلي ) النظري  والعملي (

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 

 : نظم القياس  ىلوالوحدة األ 13

 نظم القياس . أنواع 

 . التحويالت بني نظم القياس املختلفة 

 . تطبيق على برنامج  اكسل 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 

 املوضوعمراجع 
 15( و ص  4-2رياضيات اهلندسة املساحية : ص )  .1

2. EXCEL 2013 In Depth 

 : حساب املسافات  الوحدة الثانية 12

 املسافات . أنواع 

  . حساب املسافات 

 تطبيق على برنامج اكسل 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 مراجع املوضوع
 (  14-13رياضيات اهلندسة املساحية : ص )  .1

2. EXCEL 2013 In Depth 

 : االجتاهات املرجعية واالحنرافات  الوحدة الثالثة 10

 ية االختالف .اوالشمال وز أنواع 

 االحنرافات . أنواع 

 . االحنراف الدائري والربع دائري 

 مامي واخللفياالحنراف األ 

 . تطبيق على برنامج اكسل 

 لتحريرية.ا عمالاألاالختبارات و

 

 املوضوع مراجع
 ( 25-19اهلندسة املساحية : ص ) رياضيات  .1

2. EXCEL 2013 In Depth 

 اإلحداثيات   أنظمة  الوحدة الرابعة : 15

  اإلحداثيات   مفهوم. 

 . االجداثيات اجلغرافية 

  القطبية .اإلحداثيات 

  الكارتيزية املستوية ) املتعامدة ( .اإلحداثيات 

 املستوية .اإلحداثيات حساب املركبات و 

  برنامج اكسلتطبيق على 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 مراجع املوضوع
 ( 155-136رياضيات اهلندسة املساحية : ص )  .1

2. EXCEL 2013 In Depth 
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 88 من  26

 املنهج التفصيلي ) النظري  والعملي (

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 

 : حساب املساحات  الوحدة اخلامسة 20

  اهلندسية املنتظمة .األشكال حساب مساحة 

 اإلحداثيات   حساب املساحة ب. 

  نتظمة .املغري اهلندسية األشكال حساب مساحة 

 تطبيق على برنامج اكسل 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 

 مراجع املوضوع
 ( 11-4رياضيات اهلندسة املساحية : ص )  .1

2. EXCEL 2013 In Depth 

 اهلندسيةاألشكال : حساب حجوم  الوحدة السادسة 10

  اهلندسية املنتظمة .األشكال حساب حجوم 

  للمشاريعحساب كميات احلفر والردم 

 تطبيق على برنامج اكسل 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 مراجع املوضوع 
 15( و ص  4-2رياضيات اهلندسة املساحية : ص )  .1

2. EXCEL 2013 In Depth 

 

 املراجع
   2014ود اورياضيات اهلندسة املساحية  د . مجعه حممد د 

   EXCEL 2013 In Depth  ( Bill Jelen ) 
  



 القسم

 تقنية املساحة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املساحة

 
 

 88 من  27

 سحمي 101 الرمز والسالمة األمن اسم املقرر

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   0  عملي

   0  مترين

  وصف املقرر:

والسالمة ومعايري السالمة واإلجراءات الالزمة لتحقيقها يف مواقع  األمنهذا املقرر املهارات املتعلقة بقواعد ل اويتن

 ل أيضًااو. ويتناألجهزةالعمل لتحقق بيئة عمل آمنة وسليمة. كما يغطي إجراءات السالمة الشخصية وكذلك سالمة 

 لية.ومعرفة طرق وإجراءات اإلسعافات اال

  اهلدف العام من املقرر:

لتطوير قدراته املهنية يف جمال السالمة، ومعرفة إجراء  ساسيةاألاكساب املتدرب املهارات إىل يهدف هذا املقرر 

 املساحية وحفظها بطريقة صحيحة، وتوفري بيئة عمل آمنة لفريق املشروع. األجهزة ونقللية بطريقة سليمة، واإلسعافات اال

 األهداف التفصيلية للمقرر: ان يكون املتدرب قادرا على أن:  

 يلزم فريق العمل بقواعد السالمة املهنية. .1

 لية يف مواقع العمل.ويتأكد من توفر أدوات وجتهيزات اإلسعافات اال .2

 لية.ويقوم بإجراء اإلسعافات اال .3

 املساحية يف األماكن الصحيحة. األجهزةحيفظ  .4

 لعمل.ليوفر املالب  املالئمة  .5

 يستخدم اللوحات اإلرشادية. .6

 ية والدورات املتخصصةيطلع على الكتيبات االرشاد .7

 والسالمة. األمنحيضر املؤمترات وورش العمل املتخصصة يف جمال  .8
 

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

  0 6 .مقدمة يف األمن 

  .0 18 السالمة يف مواقع العمل 

  0 8 لية. واإلسعافات األ 

 ساعة 32 اجملموع
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 88 من  28

 واشرتاطات السالمة:إجراءات 

وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  باجللسة الصحية يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

 .املساحية األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

6 

 
  األمن: مقدمة يف  ىلوالوحدة اال

  األمينالتعريف. 

 .عمليات التفتيش وإجراءات احلماية 

  ية.األمنالتجهيزات 

   يف املوقع. األمنالتعرف على قواعد 

 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 يةرأساحلاالت الد

 

 املوضوع مراجع
1. Security Risk Assessment: Managing Physical and Operational 

Security (p. 86-99, 149-159) 

 : السالمة يف مواقع العمل  الوحدة الثانية  18

  السالمةإىل مدخل 

o هداف السالمة ومسئولية جهة العملغايات وأ 

o والسالمة أنظمة األمنواجبات و 

o وقوع احلوادث وحتديد املسئوليات 

o كيفية التقليل من احلوادث 

 املساحية عمالالظروف البيئية املختلفة لأل 

o  املساحية يف البيئة احلضريةاألعمال 

o  يةاواملساحية يف البيئة الصحراألعمال 

o  املساحية يف البيئة املائيةاألعمال 

o  املساحية يف املشاريع االنشائية املختلفةاألعمال 

  مفهوم السالمة املهنية للمسا 

o مسئوليات فريق العمل املساحي 

o .السالمة الشخصية 

o  األجهزةسالمة. 

o العوامل البيئية 

o ة الكتيبات االرشادية قراء 

o السالمة يف موقع العمل 

o  للموقع األمنالتخطيط 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 يةرأساحلاالت الد
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 88 من  29

o االرشادية والتحذيرية تاللوحا 

o   قواعد السالمة يف املوقع 

o   ضع خطط الطوارئو 

 التعامل مع احلرائق 

o الوقاية من احلريق 

o التصرف عند وقوع احلريق يف مكان العمل 

o طرق مكافحة احلرائق 

 املوضوعمراجع 
1. Health and Safety at Work For Dummies p.(8-21, 48-61,121-158, 

251-266, by RRC 

 لية و: اإلسعافات االالوحدة الثالثة 8

 ليةوأهمية اإلسعافات اال 

 لية.وأدوات وجتهيزات اإلسعافات اال 

 .إصابات العمل البسيطة وطرق اسعفاها 

 .احلروق 

 .حاالت االغماء 

 .القيام بعمليات التنف  الصناعي 

 .لدغات الثعابني واحلشرات 

 .التعرض للنباتات السامة 

 التحريرية األسئلة

 يةرأساحلاالت الد

 

 املوضوعمراجع 
   .gov.sa998www./للدفاع املدني املديرية العامة .1

 https://www.srca.org.sa    اهلالل األمحر السعودي هيئة .2

 

 املراجع

 John M. White  ،2014 . Security Risk Assessment: Managing 

Physical and Operational Security .Elsevier. 

 RRC ،2016 .Health and Safety at Work For Dummies (For 

Dummies (Business & Personal Finance)) .Jhon Wily &Sons. 

 لية. مكتبة لبنان.ومنظمة الصحة العاملية. دليل اإلسعافات اال 

 هيئة اهلالل األمحر السعوديhttps://www.srca.org.sa 

  املديرية العامة للدفاع املدنيwww.998.gov.sa 

 وزارة العمل https://www.mol.gov.sa 

 

 

 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=RRC&search-alias=books&field-author=RRC&sort=relevancerank
http://www.998.gov.sa/
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 88 من  30

 سحمي112 الرمز (2ية )األرضاملساحة  اسم املقرر

 ميسح111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

()ساعة/أسبوع  

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

  وصف املقرر:

، الالزمة للميزانية األجهزةتخدام ساسيات علم امليزانية وتعيني املناسيب واساهذا املقرر التعرف على ل اويتن

يف شبكات  األخطاءوطرق تصحيح  ،اخلرائط الطبوغرافيةإنشاء لى حساب ووحسابات القطاعات الطولية والعرضية وع

 امليزانية وحساب الكميات. أعمالو

  اهلدف العام من املقرر:

يف عمليات امليزانية املستخدمة يف عمليات امليزانية وحساب  ساسيةاألتعريف املتدرب باملهارات إىل يهدف هذا املقرر 

 اخلرائط الطبوغرافية.إنشاء  أعمالالستخدامها يف  ساسيةاألالكميات واملهارات 

 األهداف التفصيلية للمقرر: ان يكون املتدرب قادرا على أن:     

 همية علم امليزانية .حيدد أ .1

 يتعرف على الطرق املختلفة لتعيني املناسيب . .2

 .القطاعات الطولية والعرضية أعمالاملساحية يف  األجهزةيستخدم  .3

 .املساحية عمالاأليف سب الكميات حي .4

 .امليزانية الشبكية أعمالاملساحية يف  األجهزةيستخدم  .5

 راضي .تسوية األ أعمالاملساحية يف  األجهزةيستخدم   .6

 أعمال امليزانية.يف  عرف على مصادر األخطاءيت .7

 . األخطاءيتعرف على طرق التغلب على مصادر  .8

 الرفع الطبوغرايف. أعماليف جهزة ا طة الشاملة املتعلقة أوظائف  يستخدم .9

 تعيني املناسيب. يف أعمالجهزة ا طة الشاملة املتعلقة أوظائف  يستخدم .10

 ة والعرضية.القطاعات الطولي أعمالم جهاز الثيودوليت يف يستخد .11

 امليزانية الشبكية. أعمالم جهاز الثيودوليت يف يستخد .12
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 88 من  31

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 . 0 4 مقدمة يف علم امليزانية 

 . 10 4 تعيني املناسيب 

 . 16 6 القطاعات الطولية والعرضية 

 . 0 6 امليزانية الشبكية وخطوط الكنتور 

  16 4 امليزانية الشبكية . أعمالاستخدام جهاز امليزان يف 

  16 6 امليزانية املثلثية والرفع الطبوغرايف . أعمالاستخدام احملطة الشاملة يف 

  6 2 امليول .تثبيت املناسيب وحتديد 

 64 32 اجملموع

 ساعة 96

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة جهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

4 
 

 : مقدمة يف علم امليزانية  ىلوالوحدة األ

  يف امليزانية . أساسيةتعاريف 

 امليزانية. أنواع 

  امليزانية . أعمالتطبيقات 

  امليزانية . أعمالالعقبات يف 

 يف امليزانية . األخطاء أنواعمصادر و 

  املستخدمة يف امليزانية. األجهزةالتعرف على 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املوضوعمراجع 

 (.88-79باملساحة، مكة املكرمة )الصفحة  مبادئ .1

 (            49-7امليزانيات واخلرائط الكنتورية)الصفحة  عداد األساليب الفنية املتقدمة إل .2

       (          192-185الصفحة واخلرائط الكنتورية)امليزانيات عداد األساليب الفنية املتقدمة إل .3

 : تعيني املناسيب   الوحدة الثانية 14

  امليزانية الطولية بطريقة سطح امليزان واالرتفاع

 واالخنفاض 

  . امليزانية املثلثية 

 . عمل ميزانية طولية لنقل نقطة منسوب 

 . ضبط وتصحيح شبكات امليزانية 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 املالحظة املباشرة

 (            65-49امليزانيات واخلرائط الكنتورية)الصفحةعداد األساليب الفنية املتقدمة إل .1 املوضوعمراجع 

 : القطاعات الطولية والعرضية: الوحدة الثالثة 22

  امليزانية للقطاعات الطولية  أعمالتعريف

 والعرضية ومتطلباتها.

  تعيني نقاط القطاع الطولي والعرضي باستخدام

 بالشريط والثيودوليت .

 لطولي والعرضي تعيني مناسيب نقاط القطاع ا

 باستخدام امليزان 

  حساب املناسيب التصميمية للقطاعات الطولية

 والعرضية.

  مبقياس رسم رسم القطاعات الطولية والعرضية

 مناسب وحساب الكميات .

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 املالحظة املباشرة
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 املوضوعمراجع 
 (            81-65امليزانيات واخلرائط الكنتورية)الصفحة  عداد األساليب الفنية املتقدمة إل .1

 (.96-89باملساحة، مكة املكرمة )الصفحة  مبادىء .2

 : امليزانية الشبكية وخطوط الكنتور  الوحدة الرابعة 6

 .ماهي امليزانية الشبكية ومتطلباتها 

 . خطوط الكنتور 

 . طرق عمل امليزانية الشبكية 

 التسوية على منسوب حمدد وحساب  أعمال

 الكميات.

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 

 (.100-96مبادىء باملساحة، مكة املكرمة )الصفحة  .1 املوضوع  مراجع

 امليزانية الشبكية  أعمال: استخدام امليزان يف  الوحدة اخلامسة 20

  مربعات باطوال حمددة حسب إىل  األرضتقسيم

 باستخدام الشريط والثيودوليت. األرضطبيعة 

  تعيني مناسيب نقاط الشبكة بطريقة سطح

 االرتفاع واالخنفاض.أو امليزان

  مبقياس رسم مناسب األرضرسم قطعة 

 التسوية على منسوب حمدد وحساب  أعمال

 الكميات

  حساب ورسم خطوط الكنتور حسب الفرتة

 الكنتورية

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 املالحظة املباشرة

 (.100-96باملساحة، مكة املكرمة )الصفحة  مبادىء .1 املوضوعمراجع 

امليزانية املثلثية  أعمال: استخدام ا طة الشاملة يف  الوحدة السادسة 22

 والرفع الطبوغرايف:

 . التعرف على الرفع الطبوغرايف 

  الرفع الطبوغرايف. أثناءالعوائق 

  مربعات باطوال حمددة حسب إىل  األرضتقسيم

 .األرضطبيعة 

  مناسيب نقاط الشبكة .تعيني 

  مبقياس رسم مناسب األرضرسم قطعة 

 التسوية على منسوب حمدد وحساب  أعمال

 الكميات

  حساب ورسم خطوط الكنتور حسب الفرتة

 الكنتورية

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 املالحظة املباشرة 
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 املوضوعمراجع 
1. Principles of Geospatial Surveying. (191-199) 

 (            184-179امليزانيات واخلرائط الكنتورية)الصفحة  عداد األساليب الفنية املتقدمة إل .2

 : تثبيت ملناسيب وحتديد امليول . الوحدة السابعة 8

 تثبيت مناسيب معدة مسبقًا 

  حساب فرق االرتفاع من نسبة امليول لعدة نقاط

 احلقل .وتثبيتها يف 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 املالحظة املباشرة

 (            78الكنتورية)الصفحة  امليزانيات واخلرائط عداد األساليب الفنية املتقدمة إل  .1 املوضوعمراجع 

 

 املراجع

 Ghosh, Jayanta Kumar, 2010 , Elementary Engineering Surveying (1) 

 Allan, A.L , 2007 , Principles of Geospatial Surveying.  

 

 مبادىء باملساحة، مكة املكرمة .2012د ، مجعة حممد، اود ، 

 ، امليزانيات واخلرائط عداد ، األساليب الفنية املتقدمة إل 2005شريف ، فتحي الشافعي

 الكنتورية .                   

 ، حساب كميات احلفر .                    2005شريف ، فتحي الشافعي ، 
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 88 من  35

 سحمي 122 لرمزا (1)الرسم املساحي باحلاسب سم املقررا

 ميسح121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتدريب تع

 )ساعة/أسبوع(

   1  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 : صف املقررو

املساحية املختلفة لرسم اخلرائط املساحية التفصيلية  األرصادالطرق املختلفة لتوقيع بهذا املقرر التعرف يتناول 

خراج اخلرائط واملخططات املساحية بصورة إاملتعلقة ب عمالاألضافة جلميع باإلتوكاد ووالطبوغرافية باستخدام برامج اال

 متكاملة حسب املواصفات الفنية للخرائط املساحية.

  هلدف العام من املقرر:ا

املساحية املختلفة باحلاسب  األرصادالالزمة يف كيفية رسم وتوقيع إكساب املتدرب املهارات إىل يهدف هذا املقرر 

الستكمال مجيع العناصر عدادات ( ، وكذلك تهيئة وضبط اإلAUTOCADتوكاد )ولي باستخدام برنامج االاآل

 خراج خمطط مساحي متكامل وطباعته .الالزمة إل

 ألهداف التفصيلية للمقرر:  أن يكون قادرا على ان :ا

 املساحية املختلفة. األرصاديوقع  .1

 يرسم خمطط تفصيلي . .2

 يرسم خريطة طبوغرافية . .3

 يصدر الرسم . .4

 . يطبع الرسم .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 14 6 .توكادوالتعريف بربنامج اال 

 . 10 4 مشروعات تطبيقية لرسم خرائط تفصيلية 

 .6 4 مشروعات تطبيقية لرسم خرائط طبوغرفية 

 . 2 2 اخراج وطباعة اخلريطة 

 32 16 اجملموع

 ساعة  48
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 التخصص
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 88 من  36

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة جهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات عمل.والقفازات واملالب  املالئمة لل

 وأجهزة احلاسب اآللي.
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

20 

 
  التعريف بربنامج األوتوكاد:  ىلوالوحدة األ

 ساسيةاألامر واأل . 

  ملف الرسم .إعداد 

 األشكال رسم اخلطوط و. 

 . التعرف على خصائص الرسم 

 املساحات .قياس املسافات و 

 . حترير الرسم 

 .وضع القياسات على الرسم 

 .طبقات الرسم 

 .  تصميم رموز اخلريطة االصطالحية 

 . استرياد وتصدير امللفات 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع

1. AutoCAD 2015 Tutorial First Level - 2D Fundamentals  ( Randy 

Shih ) Intro (1 to 14) ,( 1.1 to 1.7) , (1.8 to 1.36) , (2.3 to 2.28) , (3.5 

to 3.36), (8.5 to 8.26) ,(6.4) , (6.5) 

2. AUTODISK: http://goo.gl/Xl4kMJ 

 : مشروعات تطبيقية لرسم اخلرائط التفصيلية   الوحدة الثانية 14

 حداثياترسم شبكة اإل 

  حداثيات   اإلتوقيع املعامل على شبكة. 

 . تصميم مقياس الرسم 

 . رسم اخلرائط من الصور اجلوية 

  اإلحداثيات   رسم اخلرائط التفصيلية بطريقة

 املستوية.

  بطريقة الطول واالحنراف .رسم اخلرائط 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع

1. AutoCAD 2015 Tutorial First Level - 2D Fundamentals  ( Randy 

Shih ) (1.17 to 1.26) , (7.18 )  

2. AUTODISK:  http://goo.gl/Xl4kMJ 

http://goo.gl/Xl4kMJ
http://goo.gl/Xl4kMJ
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 88 من  37

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 : مشروعات تطبيقية لرسم اخلرائط الطبوغرافية :   الوحدة الثالثة 10

 .  رسم خطوط الكنتور 

  رسم اخلريطة الطبوغرفية لشبكة من النقاط

 معلومة املنسوب .

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 ملوضوعا مراجع 

1. AutoCAD 2015 Tutorial First Level - 2D Fundamentals  ( Randy 

Shih ) (1.17 to 1.26) , (7.18 )  

2. AUTODISK:  http://goo.gl/l31Mxk 

4 

 
 : اخراج وطباعة اخلريطة   الوحدة الرابعة

 .اخراج وطباعة اخلريطة 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع

1. AutoCAD 2015 Tutorial First Level - 2D Fundamentals  ( Randy 

Shih )  (7.28 )  

2. AUTODISK:  http://goo.gl/bwy6HA 

 

 املراجع

 AutoCAD 2015 Tutorial First Level - 2D Fundamentals  ( Randy Shih )  

 AUTODISK:  http://goo.gl/Xl4kMJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/l31Mxk
http://goo.gl/bwy6HA
http://goo.gl/Xl4kMJ
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 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املساحة

 
 

 88 من  38

 سحمي 132 لرمزا (2)احلساب املساحي سم املقررا

 ميسح131 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

   3  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 وصف املقرر:

، والقياسات املساحية املختلفة األرصادالجناز عمليات معاجلة وضبط وتصحيح  ساسيةاألهذا املقرر املهارات يتناول 

يتم التدرب على استخدام برامج ، كما ب معايري الدقة يف العمل املساحيوحسا، هاأنواعو األخطاءصادر مب ُيعرفكما 

 .جراء هذه احلساباتلي إلاحلاسب اآل

  هلدف العام من املقرر:ا

 األرصادها وعمليات تصحيح وضبط أنواعو األخطاءتدريب املتدرب على حتديد مصادر إىل يهدف هذا املقرر

وزونة واستخدام برامج احلاسب رصاد املوزونة وغري امللأل وحساب معايري الدقة للعمل املساحي األخطاءاملساحية ملعاجلة 

 لي يف هذه العمليات.اآل

 األهداف التفصيلية للمقرر:  أن يكون املتدرب قادرا على أن :

 املساحية . األرصاديف  األخطاءحيدد مصادر  .1

 ملضلع.ارصاد ايصحح  .2

 املضلعحيسب احداثيات رؤوس . .3

 .يضبط ارصاد املضلع .4

 والقياسات املساحية األرصاديستخدم طرق تصحيح وضبط  .5

 يستخدم برامج احلاسب االلي .6

 

 الوحدات )النظرية والعملية(

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 10 12 .األخطاء أنواعمصادر و 

 .10 15 ضبط وتصحيح املضلع 

  12 21 .األرصادضبط 

 32 48 اجملموع

 ساعة  80
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 التخصص
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 88 من  39

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة جهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.

 

 املنهج التفصيلي ) النظري  والعملي (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  األخطاء أنواع: مصادر و ىلوالوحدة األ 22

  يف العمل املساحي . األخطاءمصادر 

 والقياسات املساحية .  األرصاديف  األخطاء أنواع 

  املساحية . األرصاداملنتظمة يف  األخطاءتصححيح 

 لي .استخدام برامج احلاسب اآل 

  عمالاألاالختبارات و

 التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 (  35-27رياضيات اهلندسة املساحية : ص )  .1

2. EXCEL 2013 In Depth   

 : ضبط وتصحيح املضلع: الوحدة الثانية 25

 .ضبط وتصحيح زوايا املضلع 

 ضالع وتصحيحها.حساب احنرافات األ 

 .حساب املركبات وتصحيحها 

 . حساب احداثيات نقاط املضلع 

 . استخدام برامج احلاسب االلي 

  عمالاألاالختبارات و

 التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
 (227-214( و ص ) 84-57اهلندسة املساحية : ص )  رياضيات .1

2. EXCEL 2013 In Depth 

 :  األرصاد: ضبط  الوحدة الثالثة 33

  الطولية . األرصادضبط 

  ية .اوالز األرصادضبط 

  األرصادمعايري دقة. 

 . استخدام برامج احلاسب االلي 

  عمالاألاالختبارات و

 التحريرية.

 مراجع املوضوع
 15( و ص  4-2اهلندسة املساحية : ص ) رياضيات  .1

2. EXCEL 2013 In Depth   
 

 املراجع
   2014ود اورياضيات اهلندسة املساحية  د . مجعه حممد د 

   EXCEL 2013 In Depth  ( Bill Jelen )  
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 التخصص
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 88 من  40

 

 سحمي141 الرمز (GNSS)  نظم املالحة العاملية باالقمار الصناعية اسم املقرر

 ميسح111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

  وصف املقرر:

 األجهزةقمار الصناعية وتطبيقاتها والتدرب على استخدام نظم املالحة العاملية باأل ُأس  ومبادئهذا املقرر  يتناول

خلاصة بالنظم. املكونات ابعرف ُيحداثيات املوقع املرصود. كما  هذا اجملال للحصول على إيفوالربامج املتخصصة 

 .باستخدام الربامج املصاحبة األرصادساليب ضبط ومعاجلة وكذلك طرق الرصد وأ

  اهلدف العام من املقرر:

قمار الصناعية واكسابه املهارات املالحة العاملية باألأنظمة جهزة وبرامج رب بأتعريف املتدإىل يهدف هذا املقرر 

 األرصادالرفع التفصيلي والطبوغرايف ومعاجلة ساحية واملشبكات النشاء والربامج إل األجهزةالستخدام  ساسيةاأل

 حدثيات.وحساب اإل

 األهداف التفصيلية للمقرر: ان يكون املتدرب قادرا على أن:     

 اجليوديسية.عرف علم  املساحة تي .1

 يتعرف على مكونات  نظم املالحة العاملية باالقمار الصناعية.  .2

 . األرصاداخلاصة بالنظام ومعاجلة  األجهزةيشغل  .3

 .األرصاديشغل الربامج اخلاصة بالنظام ومعاجلة  .4

 حيدد  الطريقة املناسبة للحصول على االحداثيات. .5

 .يعد اجلهاز للرصد .6

 جهزة الرصد.ألحيدد املواصفات الرئيسة  .7

 يستخرج النتائج .8

 حيدد األخطاء .9

 .  األخطاءحيلل  .10
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 88 من  41

 الوحدات )النظرية والعملية(

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 . 0 8 مقدمة  يف اجليوديسا 

 .0 4 حتديد املواقع عن طريق األقمار الصناعية 

 0 6 نظم املالحة العاملية باالقمار الصناعية.  أنواع 

  0 4 اجليوديسية للمملكة العربية السعوديةاملراجع 

 10 4 ساليب الرصد.أطرق و 

  0 4 وعناصر الدقة. األخطاءمصادر 

  22 2 جهزة  حتديد.أالرصد باستخدام 

 32 32 اجملموع

 ساعة 64

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة جهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.
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 88 من  42

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 : مقدمة يف اجليوديسيا  ىلوالوحدة األ 8

  تعريف علم اجليوديسيا 

  األرضشكل 

 املساقط 

  والعالقة بينها. اإلحداثياتنظم 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 

 (189-152أس  املساحة واجليوماتك  )الصفحة  .1 املوضوعمراجع 

4 
 

 :  حتديد املواقع عن طريق األقمار الصناعية  الوحدة الثانية

 مقدمة 

 .فكرة العمل 

  التطبيقات 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املوضوعمراجع 
 (61-50)الصفحة  GPSإىل مدخل  .1

2. Global Navigation Satellite Systems (P 1-10) 

قمار املالحية العاملية باألنظمة األ أنواع: مكونات و الوحدة الثالثة 6

 الصناعية:

  قسم املستخدم  –قسم التحكم  –املكونات: قسم الفضاء 

  النظام األمريكيNAVSTAR GPS 

    النظام الروسيGLONASS 

 ربي  والنظام األGalileo 

 األخرى:نظمة األ 

o    النظام الصيينBeiDou  

o   النظام اليابانيQZSS 

o   النظام اهلنديIRNSS 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املوضوعمراجع 
 (59-53)الصفحة  GPSإىل مدخل  .1

2. Global Navigation Satellite Systems  (P 45-52) 

 اجليوديسية للمملكة العربية السعوديةاملراجع  : الوحدة الرابعة 4

  تعريف املراجع اجليوديسيةWGS84-GRS80-ITRF 

  الشبكة اجليوديسية لوزارة الشئون البلدية والقروية

MOMRA 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة
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 88 من  43

  الشبكة اجليوديسية هليئة العامة املساحةGCS 

  حمطات الرصد املستمر يف اململكة العربية السعودية

 ومواقعها وكيفية التصحيح منها.

 املوضوعمراجع 

الشبكة املساحية السعودية )موقع وزارة الشئون البلدية والقروية   .1

http://www.momracors.com/ ) 

الشبكة املساحية للهيئة العامة للمساحة ) البوابة اجليومكانية  .2

http://www.gcs.gov.sa/  ) 

 ساليب الرصد وأ: طرق   الوحدة اخلامسة 14

 ساليب الرصدأ 

 طرق الرصد 

 جهزة الرصد وكيفية التعامل معها التعرف على أ 

 طرق معاجلة النقاط 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املالحظة املباشرة

 العمل أثناءالتقييم 

 املوضوعمراجع 
 (371-363أس  املساحة واجليوماتك  )الصفحة  .1

2. Global Navigation Satellite Systems (P 45-52) 

 وعناصر الدقة يف النظام العاملي  األخطاء: مصادر  الوحدة السادسة 4

  األخطاءمصادر 

 .  عناصر الدقة 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

  Global Navigation Satellite Systems (P111-143) .1 املوضوعمراجع 

 GNSS: الرصد جبهاز حتديد املواقع  الوحدة السابعة 24

 جهزة حتديد املواقعأ أنواعمواصفات و 

 رصد شبكات النقاط بعدة طرق 

 رصد مضلع جبهاز نظام حتديد املواقع 

  احلاسب .إىل اجلهاز للرصد ونقل البيانات من وإعداد 

  األرصادمعاجلة . 

 توقيع نقاط مشروع 

  مشروع رفع تفصيلي 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املالحظة املباشرة

 العمل أثناءالتقييم 

 Global Navigation Satellite Systems (P ) .1 املوضوعمراجع 

 املراجع

 Scott Madry  , 2015 , Global Navigation Satellite Systems and Their Applications 

 Bhatta, B. , 2009 , Global Navigation Satellite Systems : Insights into GPS, 

GLONASS, Galileo, Compass, and Others 

 ي بي اس .النظام العاملي لتحديد املواقع : اجلإىل ، املدخل  2010د ، مجعة حممد ، اود 

 أس  املساحة اجليوديسية واجلي بي اس 2012د ، مجعة حممد ، اود ، 

 أس  املساحة واجليوماتك  2015د ، مجعة حممد ، اود ، 

   موقع وزارة الشئون البلدية والقروية( الشبكة املساحية السعوديةhttp://www.momracors.com/ ) 

  البوابة اجليومكانية ( الشبكة املساحية للهيئة العامة للمساحةhttp://www.gcs.gov.sa/  ) 

http://www.momracors.com/
http://www.gcs.gov.sa/
http://www.momracors.com/
http://www.gcs.gov.sa/
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 88 من  44

 ميسح213  الرمز (3ية )األرضاملساحة  اسم املقرر

 ميسح111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 وصف املقرر :

عمل عليها ورسم كروكيات لرفع التفصيلي وكيفية الاملساحية املستخدمة يف ا األجهزةبف يتعرالهذا املقرريتناول 

 أعمالاملساحية احلديثة يف  األجهزةستخدام اب على التدرو ،راء عمليات الرفع التفصيليواج العمل قعوخمططات ملو

 اخلرائط باحلاسب اآللي .إنشاء الرفع املساحي التفصيلي وعمليات 

  اهلدف العام من املقرر:

ية واملهارات األرضاملساحية احلديثة املستخدمة يف عمليات املساحة  األجهزةتعريف املتدرب بإىل يهدف هذا املقرر  

وحتقيق  األرصادوتدريب املتدرب على تدوين  اخلرائط التفصيلية،نشاء  الرفع املساحي إل أعمالالستخدامها يف  ساسيةاأل

 املساحية ومعاجلتها. األرصاديف  األخطاءالقياسات واكتشاف 

 األهداف التفصيلية للمقرر: ان يكون املتدرب قادرا على أن:     

  .الرصد أعمالاملساحية يف  األجهزةيستخدم  .1

 القياس. أعمالاملساحية يف  األجهزةيستخدم  .2

 املساحية يف الرفع املساحي . األجهزةيستخدم  .3

 يدون القياسات املساحية. .4

 املساحية. األرصاديدون  .5

 .قياس املضلعات أعماليستخدم أجهزة ا طة الشاملة يف  .6

 الرفع التفصيلي. أعماليستخدم أجهزة ا طة الشاملة يف  .7

 احلاسب اآلليإىل ينقل البيانات من جهاز ا طة املتكاملة  .8

 رسم اخلريطة.ي .9
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 88 من  45

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

  0 8 الرفع املساحي يفمقدمة 

 .  0 10 الشبكات املساحية 

 .10 4 جهاز احملطة الشاملة 

 24 10 املضلعات. أعمال 

  30 0 الرفع التفصيلي للطبيعة 

 64 32 اجملموع

 ساعة 96
 

 

 

 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة جهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

8 
 

 :  مقدمة يف الرفع املساحي.  ىلوالوحدة األ

 اهلدف من الرفع التفصيلي 

 . طرق الرفع املساحي 

 مراحل الرفع املساحي. 

 .اخلطوات املتبعة لعمل مشروع مساحي 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املالحظة املباشره

 التقييم العملي

 (59-7أس  ومبادئ املساحة التفصيلية)الصفحة  .1 املوضوعمراجع 

 : الشبكات املساحية  الوحدة الثانية 10

 الشبكات املساحية. أنواع 

  الشبكات املساحية .درجات 

 مواصفات الشبكة املساحية . 

  املضلعاتإىل كيفية التدرج من الشبكات املثلثية 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة
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 88 من  46

 (.28-7ضبط الشبكات املساحية املختلفة)الصفحة  .1 املوضوعمراجع 

  جهاز ا طة الشاملة.:  الوحدة الثالثة 14

 .تعريف باجلهاز واجزائه 

 .الشركات املصنعة 

  اجلهاز للرصد إعداد طريقة 

 العناية باجلهاز 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 ةاملالحظة املباشر

 التقييم العملي

 (.50-30أجهزة املساحة اهلندسية  )الصفحة  .1 املوضوعمراجع 

 املضلعات  أعمال: الوحدة الرابعة 34

 املضلعات. أنواع 

 .عملية االستكشاف ورسم الكروكيات 

 اختيار نقاط املضلع وعمل كروت الوصف . 

 . رصد وقياس زوايا وأطوال أضالع املضلع باجلهاز 

  ية للمضلع .لاحلق األرصادتصحيح 

 اجراء توقيع ورسم املضلع باستخدام الزوايا واألطوال و

 .ات الالزمةتصحيحال

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 املالحظة املباشرة

 التقييم العملي

 املوضوعمراجع 
 (-40-36 -23الرفع املساحي .)الصفحة أعمالاملساحية يف  األجهزةدليل استخدام  .1

2. Elementary Engineering Surveying(1)(p 200-219) 

 لطبيعية ل: الرفع التفصيلي الوحدة اخلامسة 30

  اإلحداثيات   الرفع التفصيلي ملعامل منطقة حمددة بطريقة

 . األرصاداملستوية وتسجيل 

  إىل التدرب على نقل البيانات من جهاز ا طة املتكاملة

 الربنامج املصاحب للجهاز.

  األخطاءمعاجلة  

 باحلاسب اآللي رسم اخلريطة التفصيلية للمنطقة  

 .مشروع رفع تفصيلي 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 ةاملالحظة املباشر

 التقييم العملي

 (.79-74أجهزة املساحة اهلندسية   )الصفحة  .1 املوضوعمراجع 

 

 املراجع

 Ghosh, Jayanta Kumar, 2010 , Elementary Engineering Surveying (1) 

 Allan, A.L , 2007 , Principles of Geospatial Surveying.  

  ، أس  ومبادئ املساحة التفصيلية. 2005شريف ، فتحي الشافعي ، 

  ، ضبط الشبكات املساحية املختلفة. 2005شريف ، فتحي الشافعي ، 

  ، الطرق. عمال، الرفع املساحي أل 2005شريف ، فتحي الشافعي 

 أجهزة املساحة اهلندسية   2016د مجعة  ، اود، 

  ، الرفع املساحي . أعمالاملساحية يف  األجهزة، دليل استخدام  2005شريف ، فتحي الشافعي 
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 88 من  47

 سحمي223 لرمزا (2)الرسم املساحي باحلاسب سم املقررا

 ميسح121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

املساحية املختلفة لرسم اخلرائط املساحية التفصيلية والطبوغرافية  األرصادطرق توقيع  مهارات رهذا املقريتناول  

اخلرائط واملخططات املساحية بصورة متكاملة حسب خراج املتعلقة بإ عمالاألإىل ضافة إ امليكروستيشن ياستخدام

 املواصفات الفنية للخرائط املساحية.

  هلدف العام من املقرر:ا

لي املساحية املختلفة باحلاسب اآل األرصادرسم وتوقيع ل الالزمة إكساب املتدرب املهاراتإىل يهدف هذا املقرر 

الستكمال مجيع عدادات وكذلك تهيئة وضبط اإل(. MICROSTATIONباستخدام برنامج امليكروستيشن )

 خراج خمطط مساحي متكامل وطباعته.العناصر الالزمة إل

 أن يكون قادرا على أن : ألهداف التفصيلية للمقرر ا

 يهيئ برمج ميكرو ستيشن. .1

 يضبط برمج ميكرو ستيشن. .2

 املساحية املختلفة. األرصاديوقع  .3

 يرسم خمطط تفصيلي .  .4

 طبوغرافيةيرسم خريطة  .5

 الرسم يصدر .6

 يطبع الرسم .7
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 88 من  48

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 .14 6 التعريف بربنامج امليكروستيشن 

 . 10 4 مشروعات تطبيقية لرسم خرائط تفصيلية 

 .6 4 مشروعات تطبيقية لرسم خرائط كنتورية 

 . 2 2 اخراج وطباعة اخلريطة 

 32 16 اجملموع

48   

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

  األجهزة املساحية.استخدام  وأنقل عند 
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 88 من  49

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

20 

 
  التعريف بربنامج مكروستيشن::  ىلوالوحدة األ

 ساسيةاألامر واأل . 

  ملف الرسم .إعداد 

 األشكال رسم اخلطوط و. 

 . التعرف على خصائص الرسم 

 . قياس املسافات واملساحات 

 . حترير الرسم 

 .وضع القياسات على الرسم 

 .طبقات الرسم 

  االصطالحية  .تصميم رموز اخلريطة 

 . استرياد وتصدير امللفات 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع

1. Harnessing MicroStation V8I  G.V. Krishnan،James Taylor Ch1(1-

43) , Ch2(44-67) , Ch3 (68-124, Ch4(128-174) , Ch5(185-204) , 

Ch6(210-223) , Ch7(243,257,267) , Ch9(350,364,396) , 

Ch11(438,439,443,447,461) 

 

 : مشروعات تطبيقية لرسم اخلرائط التفصيلية   الوحدة الثانية 14

 حداثياترسم شبكة اإل 

  اإلحداثيات   توقيع املعامل على شبكة. 

 . تصميم مقياس الرسم 

 . رسم اخلرائط من الصور اجلوية 

  املستوية.اإلحداثيات رسم اخلرائط التفصيلية بطريقة 

 . رسم اخلرائط بطريقة الطول واالحنراف 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع
1. Harnessing MicroStation V8I  G.V. Krishnan،James Taylor Ch2(44-

67) 

   الكنتورية: مشروعات تطبيقية لرسم اخلرائط  الوحدة الثالثة 10

 .مقدمة يف رسم خطوط الكنتور 

  رسم اخلريطة الطبوغرافية لشبكة من النقاط معلومة

 املنسوب.

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 مراجع املوضوع
1. Harnessing MicroStation V8I  G.V. Krishnan،James Taylor Ch2(44-

67) 
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 88 من  50

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 ملحق أدوات التقييمراجع 

4 

 
 : اخراج وطباعة اخلريطة   الوحدة الرابعة

 .اخراج وطباعة اخلريطة 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 العمل التقييم على رأس

 Harnessing MicroStation V8I  G.V. Krishnan،James Taylor Ch10 .1 مراجع املوضوع

(415,417,423,431) 

 

     HARNESSING MICROSTATION (G.V.Krishnan , James Taylor)  2010 املراجع
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 88 من  51

 سحمي 251 لرمزا املساحة التصويرية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتدريب تع

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 املقرر:وصف 

ريطة ختعريف باملساحة التصويرية وكامريات التصوير اجلوي وكيفية حساب عناصر الهذا املقرر يتناول 

املسح التصويري الستخراج املعلومات ورسم اخلرائط من الصور أنظمة جهزة والستخدام أ ساسيةاألاملهارات و ،الطريان

ات على الصور وكذلك عمل القياس ،املساحية البسيطة للرؤية اجملسمة األجهزةواستخدام الصور اجلوية و ،اجلوية

 .األرضهداف واملعامل على سطح اجلوية للحصول على إحداثيات وارتفاعات األ

  هلدف العام من املقرر:ا

يف كيفية التعامل مع الصور اجلوية من حيث الضبط واستخراج إكساب املتدرب املهارات إىل يهدف هذا املقرر 

رسم اخلرائط وجتهيز خريطة الطريان و تزويد إىل املعلومات وعمل القياسات الالزمة ملشاريع التصوير اجلوي باالضافة 

 جهزة الرؤية اجملسمة .أاملتدرب مبهارات استخدام 

 األهداف التفصيلية للمقرر:  أن يكون املتدرب قادرا على أن:

 يقرأ الصور اجلوية. .1

 .الصور اجلوية يتعرف على خصائص .2

 جهزة الرؤية اجملسمة البسيطة لتجسيم الصور.يستخدام أ .3

 دوات القياس اخلاصة بالقياس على الصور اجلوية.يستخدام أ .4

 جيهز خريطة الطريان للموقع املراد تصويره من اجلو. .5

 يضبط الصور اجلوية. .6

 بالتحقق احلقلي . يقوم .7
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 88 من  52

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 التدريبساعات 

 العملية النظرية

 .0 2 مقدمة يف املساحة التصويرية 

 .2 2 آالت التصوير اجلوي 

 .4 2 الصور اجلوية 

 .4 4 خريطة الطريان 

 8 3 الرؤية اجملسمة 

 8 3 ضبط الصور اجلوية 

 6 0 القياس على الصور اجلوية 

 32 16 اجملموع

 ساعة  48

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعاتيف 

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة جهزة أتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات  .واتباعوالقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.
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 88 من  53

 املنهج التفصيلي ) النظري  والعملي (

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 املساحة التصويرية :يف : مقدمة  ىلوالوحدة األ 2

 . تعريف املساحة التصويرية 

 . استخدامات املساحة التصويرية 

 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 

مراجع 

 املوضوع

1. Elements of photogrammetry with application in gis Ch1 (1-11) 

 : آالت التصوير اجلوي :  الوحدة الثانية 4

 آالت التصوير اجلوي. أنواع 

 جزاء ومكونات آلة التصوير اجلوي .أ 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

مراجع 

 املوضوع

1. Elements of photogrammetry with application in gis ch2(19-30) 

,ch3(65,67,70,72) 

 : الصور اجلوية :  الوحدة الثالثة 6

 . عناصر الصور اجلوية 

 .  العالقات اهلندسية للصورة اجلوية 

 . تفسري الصور اجلوية 

 . الصور الفضائية 

 التحريرية. عمالاألواالختبارات 

 

مراجع 

 املوضوع

1. Elements of photogrammetry with application in gis Ch3(97-113) 

 : خريطة الطريان : الوحدة الرابعة 8

 . حساب عناصر خريطة الطريان 

 . التحقق احلقلي 

 التحريرية.  عمالاألاالختبارات و

مراجع 

 املوضوع

1. Elements of photogrammetry with application in gis Ch6 (137-157), 

ch16(389-398),ch18(457-481)  

 : الرؤية اجملسمة : الوحدة اخلامسة 11

 .االبتعاد 

 التداخل الطولي والعرضي 

 . طرق الرؤية اجملسمة 

 جهزة الرؤية اجملسمة .أ 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و
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 املنهج التفصيلي ) النظري  والعملي (

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

مراجع 

 موضوع

1.  Elements of photogrammetry with application in gis CH8(183-202) , 

CH10(233-254) , 

 : ضبط الصور اجلوية : الوحدة السادسة 11

 التوجيه الداخلي 

 . التوجيه النسيب 

 . التوجيه املطلق 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

مراجع 

 املوضوع
1. Elements of photogrammetry with application in gis CH11(267-276) 

 : القياس على الصور اجلوية : الوحدة السابعة 6

 دوات القياس.التعرف على أ 

 حداثيات الصورة.ر إاوحتديد ورسم حم 

  اإلحداثيات   عمل القياسات وحساب. 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

مراجع 

 املوضوع
1. Elements of photogrammetry with application in gis ch11(277-284) 

 

 املراجع

 Elements of photogrammetry with application in GIS  

 ( paul r.wolf, bon a.dewin , benjamin e.wilkinson) fourth edition. 

  املؤسسة العامة للتدريبمن االدارة العامة لتصميم املناهج يف  -املساحة التصويرية 
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 88 من  55

 سحمي 242 الرمز نظم املعلومات اجلغرافية اسم املقرر

 سبحا101 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتدريب تع

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 وصف املقرر:

 هاوالتعرف على عمليات االستخدام براجمه ساسيةاألاملهارات ونظم املعلومات اجلغرافية ب التعريفل هذا املقرر اويتن

على تشغيل واستخدام الربنامج املصاحب، فيه ويتم التدرب  .هميتها وتطبيقاتها يف اجملاالت املختلفة ومصادر معلوماتهاوأ

وبناء قواعدها وحتليل بياناتها وعمل االستعالمات البسيطة واملطلوبة جلمع املعلومات  ساسيةاألواكتساب املهارات 

 ل وتقارير وخرائط.اوواخراج النتائج على هيئة جد

  اهلدف العام من املقرر:

إكساب املتدرب املهارات الالزمة للتعامل مع نظم املعلومات اجلغرافية وبناء قواعد البيانات ومجع إىل يهدف هذا املقرر 

 البيانات واخراج النتائج يف صور خمتلفة.وحتليل 

 :األهداف التفصيلية للمقرر: بنهاية هذا املقرر يكون املتدرب قادرا على أن

  .نظم املعلومات اجلغرافية على عرفتي .1

 .مات اجلغرافيةاونظم املع حيدد تطبيقات .2

 حيدد القنوات املختلفة جلمع البيانات .3

 والوصفية.يفرق بني البيانات املكانية  .4

 بناء قواعد البيانات يستطيع .5

 املطلوبة.    حيلل البيانات  .6

 جيري االستعالمات املطلوبة. .7

 املعلومات اجلغرافية.أنظمة ينتج اخلرائط املطلوبة لعرض نتائج التحليل للبيانات ب .8

 املعلومات احلقلية.مع البيانات جي .9

 يتأكد من صحة البيانات .10

 يف احلاسب االلي. يدخال البيانات .11
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 88 من  56

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

  0 10 نظم املعلومات اجلغرافية.إىل مدخل 

 .0 8 البيانات والعالقات يف نظم املعلومات اجلغرافية 

  .0 4 مصادر البيانات يف نظم املعلومات اجلغرافية 

  0 10 اجلغرافية.قواعد البيانات يف نظم املعلومات 

 .8 0 التعريف بالربنامج املستخدم وتشغيله 

 .8 0 حتليل البيانات وعمل االستعالمات املطلوبة 

 4 0 خراج النتائج.إ 

 .12 0 مشروع مجع البيانات 

 32 32 اجملموع

 ساعة 64

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  القاعاتيف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل 

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة ة جهزأ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.
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 88 من  57

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 نظم املعلومات اجلغرافيةإىل : مدخل ىلوالوحدة األ 10

 تعريف نظم املعلومات اجلغرافية 

 تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 

  املعلومات اجلغرافيةمكونات نظم 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 Geographic Information Science and Systems 4th Edition, P. (1-5) .1 مراجع املوضوع

 : البيانات والعالقات يف نظم املعلومات اجلغرافيةالوحدة الثانية 8

 البيانات املكانية 

 البيانات الوصفية 

 العالقات املكانية 

 املعلومات الوصفية باملكانية ربط 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 Geographic Information Science and Systems 4th Edition, P. (55-74) .1 مراجع املوضوع

 : مصادر املعلومات يف نظم املعلومات اجلغرافية الوحدة الثالثة 4

 اخلرائط 

 املسح اجلوي 

 االستشعار عن بعد 

  ياألرضاملسح 

 االحصاءات واملسوحات امليدانية 

  نظم حتديد املواقع العامليةGNSS 

  يةاألرضمناذج االرتفاعات 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 Geographic Information Science and Systems 4th Edition, P. (173-191) .1 مراجع املوضوع

 يف نظم املعلومات اجلغرافية البيانات: قواعد الوحدة الرابعة  10

 مقدمة يف قواعد البيانات 

 العالقات بني قواعد املعلومات أنواع 

 مفهوم ومراحل بناء قواعد البينات املكانية 

 التحريرية األسئلة

 الشفهية األسئلة

 Geographic Information Science and Systems 4th Edition, P. (194-213) .1 مراجع املوضوع
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 88 من  58

 : التعريف بالربنامج املستخدم وتشغيله اخلامسة الوحدة 8

 التعرف على مكونات الربنامج ومتطلبات التشغيل 

 معرفة خصائص الربنامج 

 

 التحريرية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 Getting to Know ArcGIS 4th Edition. P.(19-28) .1 مراجع املوضوع

 االستعالمات املطلوبة.: حتليل البيانات وعمل الوحدة السادسة 8

 إجراء االستفهامات املختلفة 

  طبقات جديدةإنشاء 

 إضافة بيانات جديدة وتعديلها 

 التحريرية األسئلة

 العمل رأسالتقييم على 

 Getting to Know ArcGIS 4th Edition. P.(29-120, 299-332, 449-554) .1 مراجع املوضوع

 خراج النتائج إالوحدة السابعة:  4

  إنتاج اخلريطة 

  التقاريرإنشاء 

  املخططات البيانيةإنشاء 

 تصدير النتائج 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 األداء العملي

 Getting to Know ArcGIS 4th Edition. P.(333-388) .1 مراجع املوضوع

 : مشروع مجع البياناتالوحدة الثامنة 12

   مراحل مجع البيانات 

  لية املناسبة جلمع املعلوماتاآلإعداد 

  النماذج اخلاصة مبعلومات املشروعإعداد 

 البدء جبمع املعلومات والبيانات املطلوبة 

 التأكد من صحة املعلومات اجملمعة وتنقيحها 

 .ادخاهلا وختزينها وتعديلها 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 األداء العملي

 Getting to Know ArcGIS 4th Edition. P.(153-212) .1 املوضوعمراجع 

 

 املراجع

  ،واملفاهيم التشغيلية. املؤلف،  ساسيةاأل. نظم املعلومات اجلغرافية: املبادئ 2006القرني، عبداهلل حممد

 الرياض.

 Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind 

 .2015 . Geographic Information Science and Systems 4th Edition .Wiley .

ISBN-13: 978-1118676950  .  

 Jatin Pandey .2014 ،Geographic Information System .The Energy and 

Resources Institute (TERI). ISBN-13: 978-8179935378 

 Getting to Know ArcGIS 4th Edition. 2015, Michael Law & Amy Collins. ESRI. 

ISBN-13: 978-1589483828 

https://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jatin+Pandey%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


 القسم

 تقنية املساحة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املساحة

 
 

 88 من  59

 سحمي261 الرمز املساحية األجهزةمعايرة  اسم املقرر

 ميسح111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 وصف املقرر:

تأديته لعمله ويركز بشكل أساسي على  أثناءاليت يتعامل معها املسا  بشكل دائم  األجهزةل هذا املقرر اويتن

 العمل ومن ذلك طرق معايرتها.داء الطرق السريعة لفحصها وجاهزيتها أل

  اهلدف العام من املقرر:

 

ية اليت األرضيف جمال معايرة أجهزة املساحة  ساسيةاألإكساب املتدرب املهارات واملعارف إىل يهدف هذا املقرر 

 يتعامل معها املسا  بشكل دائم. 

      :أن رر: ان يكون املتدرب قادرا علىاألهداف التفصيلية للمق

 يف الرصد. األجهزةتعرف على أسباب عدم دقة ي .1

 املساحية. األجهزةتعرف على متطلبات معايرة ي .2

 عملية املعايرة للجهاز حسب نوعه. يرجي .3

 تحقق من مناسبة اجلهاز للعمل.ي .4

 

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4 مقدمة 

  4 2 القياس شريطمعايرة 

 4 1 ةالثالثي معايرة القامة والعاكس والقاعدة 

 6 2 معايرة جهاز امليزان 

 8 4 معايرة جهاز احملطة الشاملة 

 6 2 معايرة أجهزة الرصد على األقمار الصناعية 

  4 0 زيارات ميدانية 

 32 16 اجملموع

 ساعة 48
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 88 من  60

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ومعدات املساحة جهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 : مقدمةىلوالوحدة األ 4

 مفهوم املعايرة 

  احلاجة للمعايرة وتوقيت اجراءها 

 طرق املعايرة 

 وثيقة املعايرة 

 األجهزةالعناية ب 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 

 The calibration of survey equipment, P.(6-16) .1 مراجع املوضوع

 : معايرة شريط القياسالوحدة الثانية 6

  يف شريط القياس األخطاءمصادر 

  معايرة شريط القياس 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 األداء العملي

 Surveying: Theory and Practice, P.(102-121) .1 مراجع املوضوع

 والقاعدة الثالثية: معايرة القامة والعاك  الوحدة الثالثة 5

  معايرة القامة 

  معايرة العاك 

  (الرتيرباخ)القاعدة الثالثية معايرة 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

  األداء العملي

 The calibration of survey equipment, P.(39-41) .1 مراجع املوضوع

 : معايرة جهاز امليزانالوحدة الرابعة 6

  يف جهاز امليزان األخطاءمصادر 

 معايرة جهاز امليزان 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 األداء العملي

 

 مراجع املوضوع
1. Basic Surveying. P(82-106) 

2. Surveying: Theory and Practice, P.(208-211) 
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 : معايرة جهاز ا طة الشاملةالوحدة اخلامسة 8

  يف جهاز ا طة الشاملة األخطاءمصادر 

 طريقة معايرة جهاز ا طة الشاملة 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 األداء العملي

 

 Surveying: Theory and Practice, P.(85-88) .1 مراجع املوضوع

 األقمار الصناعية ة الرصد علىزأجه: معايرة الوحدة السادسة 6

  يف جهاز الرصد على األقمار الصناعية األخطاءمصادر 

 طريقة معايرة جهاز الرصد على األقمار الصناعية 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 األداء العملي

 

 Surveying: Theory and Practice, P.(85-88) .1 املوضوعمراجع 

 : زيارات ميدانيةالوحدة السابعة 4

املساحية بالشركات والقطاعات  األجهزةزيارة ميدانية ملراكز صيانة 

 .حسب اإلمكانيةاحلكومية 

 عمليالداء األ

 

 املراجع

 Raymond Paul & Walter Whyte 1997. Basic Surveying 4th Edition. Routledge. ISBN-

13: 978-0750617710 

 James Anderson & Edward Mikhail, 1997. Surveying: Theory and Practice 7th 

Edition. McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-0070159143 

 Hugo Engler, 2012. The calibration of survey equipment. ALBERTA LAND 

SURVEYORS’ ANNUAL GENERAL MEETING, APRIL 2012.   
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 سحمي214 الرمز (4ية )األرضاملساحة  اسم املقرر

 ميسح111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

  وصف املقرر:

املساحية احلديثة املتنوعة يف عمليات التوقيع املساحي   األجهزةمبهارات استخدام ف يعرتالهذا املقرر يتناول  

جراء احلسابات الالزمة ذه التطبيقات من العمل املكتيب وإللمخططات واملشاريع اهلندسية وتوقيع املنحنيات وما تطلبة ه

 .قيع وختطيط املشاريع يف الطبيعيةلتو

  العام من املقرر:اهلدف 

هلندسية ساليب والطرق املستخدمة يف عمليات التوقيع املساحي للمشاريع اتعريف املتدرب باألإىل يهدف هذا املقرر 

لعمليات عداد باإل اخلاصة احلسابية واملكتبية  عمالاألعلى  التدريبية وكذلك رأسفقية والواملخططات واملنحنيات األ

 .املساحية احلديثة األجهزةستخدام اواملخططات واملنحنيات يف الطبيعة ب التوقيع املساحي للمشاريع

 األهداف التفصيلية للمقرر: ان يكون املتدرب قادرا على أن:    

  ..عولمشراملناسبة لأساليب التوقيع املساحي  حيدد-1

 املساحيالتوقيع  عمالاملساحية املناسبة أل األجهزةحيدد  -2

 املساحية األجهزةيستخدم  -3

 املساحية األجهزة يضبط -4

 اجلهازإىل من املخططات اإلحداثيات   ينقل  -5

 .ملخططات التفصيليةاتوقيع  أعماليقوم ب -6

 ية.رأسفقية والتوقيع املنحنيات األ أعماليقوم ب -7
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 88 من  63

 

 الوحدات )النظرية والعملية(
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 التوقيع املساحي يف مقدمة 

  0 4 مراحل التوقيع املساحي 

 10 4 التوقيع املساحي للمخططات 

  4 4 ر اواحملتوقيع 

 18 14 يةرأسفقية واليات األاملنحن 

 اجملموع
32 32 

 ساعة 64

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

بلب  اخلوذة الواقية املساحية، واتباع اجراءات السالمة يف مواقع العمل املساحي املختلفة  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

ت املساحة ومعداجهزة أ.واتباع تعليمات السالمة الواردة يف كتيبات استخدامات والقفازات واملالب  املالئمة للعمل.

 وأجهزة احلاسب اآللي.
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 88 من  64

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

6 
 

 .التوقيع املساحي يف مقدمة:: ىلوالوحدة األ 

 تعريف  التوقيع املساحي 

  النقاط واالجتاهات 

  املرجعية يف املوقع 

 املستخدمة يف عملية التوقيع املساحي  األجهزة 

  عوائق عملية التوقيع املساحي 

 التحريرية واألعمال االختبارات

 الشفهية واألعمال االختبارات

 

 (.22-17-10-7 الصفحةمساحة املنشآت) .1 املوضوعمراجع 

 . مراحل التوقيع املساحي: نيةالوحدة الثا 4

 ستكشاف املوقع ا 

  االجتاهات املرجعية وحتديد وتثبيت النقاط 

  املناسبة لعملية التوقيع املساحي  األجهزةحتديد 

 لتوقيع التفاصيل حسب املخططعداد اإل 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 

 (. 170-149،   46-44مساحة املنشآت  )الصفحة  .1 املوضوعمراجع 

 .للمخططات: التوقيع املساحي الوحدة الثاثة 14

  توقيع املخططات باستخدام الشريط 

 توقيع املخططات باسخدام جهاز ا طة الشاملة 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 التقييم العملياألداء

 

 املساحة املستوية : طرق الرفع والتوقيع  .1 املوضوعمراجع 

 ر:اوتوقيع ا  :رابعةالوحدة ال 8

 .توقيع حمور واكتاف الطريق 

 ر خطوط اخلدمات اوتوقيع حم 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 التقييم العملياألداء

 

 (.17-11مساحة املنشآت)الصفحة   .1 املوضوعمراجع 

 ية.رأسفقية والاملنحنيات األ: اخلامسةلوحدة ا 32

 ها.أنواعمقدمة عن املنحنيات و 

 فقيةالعناصر اهلندسية للمنحنيات األ. 

 سية يالعناصر اهلندسية للمنحنيات الرئ. 

  فقيةل توقيع املنحنيات األاوجدإعداد. 

 التحريرية االختبارات واألعمال

 الشفهية االختبارات واألعمال

 التقييم العملياألداء
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 إجراء عملية التوقيع . 

  ية.رأسوال ل وتوقيع املنحنياتاوجدإعداد 

 إجراء عملية التوقيع. 

 املوضوعمراجع 
 (.60-7الطرق)الصفحة  عمالالرفع املساحي أل .2

 (143-133أساسيات علوم املساحة واجليوماتك  )الصفحة  .3

 

 املراجع

 Ghosh, Jayanta Kumar, 2010 , Elementary Engineering Surveying (1) 

 Allan, A.L , 2007 , Principles of Geospatial Surveying.  

  ، أس  ومبادئ املساحة التفصيلية. 2005شريف ، فتحي الشافعي ، 

  ، ضبط الشبكات املساحية املختلفة. 2005شريف ، فتحي الشافعي ، 

  ، الطرق. عمال، الرفع املساحي أل 2005شريف ، فتحي الشافعي 

  ، مساحة املنشآت. 2005شريف ، فتحي الشافعي ، 

   ،املساحة املستوية : طرق الرفع والتوقيع ،  2007شكري علي. 

 اساسيات علوم املساحة واجليوماتك . 2015د مجعة ، اود ، 
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 سحمي 252 الرمز نشائيةاملساحة اإل اسم املقرر

 سحمي111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتدريب تع

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 وصف املقرر:

  عمالاألها، ومن ذلك أنواعات على اختالف نشاءجراءات املساحية يف جمال اإلواإل عمالاألل هذا املقرر اويتن

 املساحية يف جماالت املباني والطرق واجلسور واألنفاق والقنوات وخطوط األنابيب. 

  اهلدف العام من املقرر:

 ات.نشاءاملساحية يف جمال اإل عمالداء األإكساب املتدرب املهارات الالزمة ألإىل يهدف هذا املقرر 

 األهداف التفصيلية للمقرر: أن يكون املتدرب قادرا على أن:  

 نشائية.تطبيقات املساحة يف اجملاالت اإلعلى  عرفتي .1

 املساحية اخلاصة باملباني.  عمالاأليؤدي  .2

 املساحة يف جمال الطرق. أعمالجيري  .3

 اجلسور األنفاق. أعماليقوم باملهام املساحية يف  .4

 املساحية اخلاصة بالقنوات واألنابيب.   عمالاأليؤدي  .5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 

 التدريب ساعات

 العملية النظرية

 0 4 مقدمة 

 10 8 تطبيقات املساحة يف جمال املباني 

 8 8 تطبيقات املساحة يف جمال الطرق 

 8 6 تطبيقات املساحة يف جمال اجلسور واألنفاق 

 6 6 تطبيقات املساحة يف جمال القنوات وخطوط األنابيب 

 32 32 اجملموع

 ساعة 64
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 السالمة:إجراءات واشرتاطات 

 استخدام معدات الوقاية الشخصية وفًقا لإلجراءات املطلوبة. .1

 منطقة عمل نظيفة ومرتبة وآمنة، واحلفاظ عليها وفًقا لإلجراءات املطلوبة.إنشاء   .2

 اتباع سياسة إجراءات السالمة مبوقع العمل. .3

 حسب نوع اجلهاز من قبل الشركة الصانعة. األجهزةاتباع ارشادات التعامل مع  .4

 ة وفًقا لإلرشادات واإلجراءات املطلوبة.األمنلة اليدوية اوتطبيق إجراءات املن .5

 حتديد اإلجراءات واملمارسات املعتَمدة اليت تتصل بأحد األنشطة. .6
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 أدوات التقييمراجع ملحق 

 :: مقدمةىلوالوحدة األ 4

 نشائية املساحة اإل 

  اتنشاءمهام مسا  اإل 

  عمالاألاالختبارات و

 التحريرية.

 Surveying with Construction Applications, P.(9-11) .1 مراجع املوضوع
2. Construction Quantity Surveying, P.(1-9, 23-42) 

 :املبانييف جمال ساحة تطبيقات امل: الوحدة الثانية 18

 مفهوم مساحة املباني 

 النقاط املرجعية للمبنى 

 خمطط املبنى 

 املباني ذات الطابق الواحد 

 املباني متعددة الطوابق 

 مفهوم "كما بنيت" املساحية 

 هبوط املباني 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 العمليداء األ

 مراجع املوضوع
1. Surveying with Construction Applications, P.(500-518) 

 يف جمال الطرق:ساحة تطبيقات امل: الوحدة الثالثة 16

 مقدمة 

 تصنيف الطرق 

 مفاهيم حول تصميم وختطيط الطرق 

 تنظيف وعزل الرتبة 

  تاد امليلوأتعيني وتثبيت 

  ر وامليولاوختطيط ا 

 تغري امليل 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 العمليداء األ
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 88 من  68

  راوحتديد حدود ا 

 تقاطعات الطريق 

 اكتاف الطريق 

 Surveying with Construction Applications, P.(408-447) .1 مراجع املوضوع

 :اجلسور واألنفاقيف جمال ساحة تطبيقات امل: الوحدة الرابعة 14

  نفاقاألإنشاء 

 نفاقترميم األ 

  اجلسورإنشاء 

 املخططات التعاقدية 

 احلسابات التخطيطية 

 قياسات احلدود 

 التحقق من األبعاد 

 التحكم باملناسيب 

 املقاطع العرضية لتسوية احلفريات 

 التحريرية. عمالاألاالختبارات و

 العمليداء األ

 Surveying with Construction Applications, P.(482-499) .1 مراجع املوضوع

 :األنابيبالقنوات وخطوط يف جمال ساحة تطبيقات امل: الوحدة اخلامسة 12

  خطوط األنابيبإنشاء 

  طوط الصرفخإنشاء 

  ر وامليولاوختطيط ا 

   القنواتإنشاء 

 قنوات تصريف السيول 

  عمالاألاالختبارات و

 التحريرية.

 العمليداء األ

 Surveying with Construction Applications, P.(455-481) .1 مراجع املوضوع

 

 املراجع

   1997املساحة املستوية وتطبيقاتها االنشائية. مكتب هابي رايت. 

 Construction Quantity Surveying: A Practical Guide for the Contractor's QS 

1st Edition. Donald Towey,2012. Wiley-Blackwell. ISBN-13: 978-

0470659427. 

 Surveying with Construction Applications (8th Edition). Barry Kavanagh & 

Diane K. Slatter, 2014. ISBN-13: 978-0132766982  
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 سحمي253 الرمز املساحة العقارية اسم املقرر

 سحمي111 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتع تدريب

 ()ساعة/أسبوع

 1    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 وصف املقرر:

وتقسيم األراضي التعامل مع مساحة العقارات وكيفية  التعريف اخلرائط واملخططات العقاريةل هذا املقرر اويتن 

املساحة على وجه  أعمالالعربية السعودية واليت تتعلق ب االجراءات املنظمة للشؤون العقارية باململكةوتعديل احلدود، و

 اخلصوص. 

  العام من املقرر:اهلدف 

يف تقسيم األراضي وتعديل احلدود ومعرفة االملإجراءات  ساسيةاألإكساب املتدرب املهارات إىل يهدف هذا املقرر 

 النظمة للعقار باململكة العربية السعودية.

 األهداف التفصيلية للمقرر: أن يكون املتدرب قادرا على أن: 

 .يقرأ اخلرائط واملخططات العقارية .1

 .يقسم األراضي .2

 .يعدل احلدود .3

 جراءات املنظمة للشؤون العقارية باململكة العربية السعودية.يتعرف على اإل .4

 

 الوحدات )النظرية والعملية(

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 4 اخلرائط واملخططات العقارية 

 10 4 تقسيم األراضي وتعديل احلدود 

  0 4 العربية السعوديةالتسجيل العقاري يف اململكة 

 16 4 املساحية يف اجلهات احلكومية واخلاصة  عمالاأل 

 32 16 اجملموع

 ساعة 48
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 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 استخدام معدات الوقاية الشخصية وفًقا لإلجراءات املطلوبة. .1

 املطلوبة.منطقة عمل نظيفة ومرتبة وآمنة، واحلفاظ عليها وفًقا لإلجراءات إنشاء   .2

 اتباع سياسة إجراءات السالمة مبوقع العمل. .3

 حسب نوع اجلهاز من قبل الشركة الصانعة. األجهزةاتباع ارشادات التعامل مع  .4

 ة وفًقا لإلرشادات واإلجراءات املطلوبة.األمنلة اليدوية اوتطبيق إجراءات املن .5

 األنشطة.حتديد اإلجراءات واملمارسات املعتَمدة اليت تتصل بأحد  .6

 حتديد األخطار الكائنة يف دور الوظائف املختارة اليت تسبب األضرار له وللغري. .7
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 88 من  71

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 : اخلرائط واملخططات العقاريةىلوالوحدة األ 10

 قراءة اخلرائط واملخططات العقارية 

 إجراء القياسات على اخلرائط واملخططات العقارية 

 التحريرية  عمالاألاالختبارات و

 العمليداء األ

 مراجع املوضوع

1. Land Tenure, Boundary Surveys, and Cadastral Systems, P.(101-110) 

2. Practical Boundary Surveying: Legal and Technical Principles, P. (17-

21) 

 : تقسيم األراضي وتعديل احلدودالثانية الوحدة 14

 تقسيم األراضي 

 تعديل احلدود 

 التحريرية عمالاألاالختبارات و

 العمليداء األ

 مراجع املوضوع
1. Land Tenure, Boundary Surveys, and Cadastral Systems, P.(113-149) 

2. Practical Boundary Surveying: Legal and Technical Principles, P. (99-113) 

 : التسجيل العقاري يف اململكة العربية السعوديةالوحدة الثالثة 4

 هأنواعالتسجيل العقاري و 

 العقارية املعمول بها يف اململكة العربية السعوديةنظمة األ 

 التحريرية عمالاألاالختبارات و

 

 مراجع املوضوع

1. Land Tenure, Boundary Surveys, and Cadastral Systems, P.(3-19, 151-172) 

2. Practical Boundary Surveying: Legal and Technical Principles, P. (5-13) 

  https://www.moj.gov.sa وزارة العدل .3

  https://www.momra.gov.sa وزارة الشؤون البلدية والقروية .4

يف اجلهات احلكومية  املساحية العقارية  عمالاأل: الوحدة الرابعة 20

 واخلاصة

 وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 وزارة االسكان 

 األمانات والبلديات 

 كتابة العدل 

 الشركات واملؤسسات العقارية 

  زيارات ميدانية جلهات حكومية وخاصة مثل: األمانات

 والبلديات وكتابة العدل والغرفة التجارية والشركات العقارية

 التحريرية عمالاألاالختبارات و

 العمليداء األ

 مراجع املوضوع

  https://www.moj.gov.sa وزارة العدل .1

 https://www.momra.gov.sa وزارة الشؤون البلدية والقروية .2

  https://housing.saوزارة اإلسكان .3

 

 . املساحة العقارية. دار املعتز، عمان.2003الكرباسي، حسني علي،   املراجع

https://housing.sa/
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 Land Tenure, Boundary Surveys, and Cadastral Systems. George M. 

Cole& Donald A. Wilson, 2016. CRC Press. ISBN-13: 978-1498731652  

 Practical Boundary Surveying: Legal and Technical Principles. Paul Gay, 

2015th Edition. Springer. ISBN-13: 978-3319071572 

  وزارة العدلhttps://www.moj.gov.sa  

  وزارة الشؤون البلدية والقرويةhttps://www.momra.gov.sa 

  وزارة اإلسكانhttps://housing.sa 
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 سحمي271 الرمز دارة للمساحنياإل اسم املقرر

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتدريب تع

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

  وصف املقرر:

مثلة لكيفية بدء املشاريع أ على دارة املشاريع اهلندسية كما حيتويمفهوم اإلدارة وكذلك مفهوم إهذا املقرر  ُيعرف

 .باململكة املساحي اخلاصلة العمل اوجراءات املتعلقة مبزواإلنظمة األتعرض ساهلندسية املساحية وي

  اهلدف العام من املقرر:

 أنظمة إكساب املتدرب املهارات الالزمة إلدارة املشروع املساحي وما يتعلق بذلك من إىل يهدف هذا املقرر 

 واجراءات.

 األهداف التفصيلية للمقرر: ان يكون املتدرب قادرا على أن:  

 مفهوم اإلدارة.على عرف تي .1

 دارة املشروع اهلندسي.مفهوم إيتعرف على  .2

 خيطط للمشاريع املساحية. .3

 لة العمل اخلاص.اوجراءات املتعلقة بافتتا  املكاتب املساحية ومزواإلنظمة األعلى  عرفتي .4

 

 الوحدات )النظرية والعملية(

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 دارةمقدمة يف اإل  

  10 دارة املشاريع اهلندسيةإمقدمة يف 

 12 التخطيط للمشروع املساحي 

 6 جراءات املنظمة ملهنة املساحة باململكةاإل 

 32 اجملموع

32 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:
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باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع السليم  يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات

 املساحية،  األجهزةاستخدام  وأنقل عند 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 دارة: مقدمة يف اإلىلوالوحدة األ 4

 دارةمفهوم اإل 

  دارة اإل أنواع 

 دارةوظائف اإل 

  عمالاألاالختبارات و

 التحريرية.

 (255-71 ,40-17) األساسيات واالجتاهات احلديثة: عمالمبادئ إدارة األ .1 مراجع املوضوع

 دارة املشاريع اهلندسيةإ: مقدمة يف الوحدة الثانية 10

 مقدمة 

 دورة حياة املشروع 

 دارة عمليات وتكامل ونطاق املشروعإ 

 دارة الوقت والتكلفة واجلودة واملوارد إ 

 دارة املخاطر واالتصاالت والتوريداتإ 

  عمالاألاالختبارات و

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge, P(3-393) .1 مراجع املوضوع

 لمشروع املساحيل: ختطيط الوحدة الثالثة 12

 مفهوم املشروع املساحي 

 التخطيط 

 فيلالتكحساب ا 

 املوارد 

 التنفيذ وااللتزامات 

 التحريرية عمالاألاالختبارات و

 Business Management for Surveyors, p.(5-117) .1 مراجع املوضوع

 جراءات املنظمة ملهنة املساحة باململكة: اإلالوحدة الرابعة 6

 وزارة التجارة 

 وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 وزارة العمل 

 اهليئة السعودية للمهندسني 

  اجراءات فتح مكاتب املساحة 

 جهات الدعم 

 لتحريريةا عمالاألاالختبارات و
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 املراجع

 أمحد بن عبدالرمحن الشميمري، أ.د. عبدالرمحن بن أمحد هيجان، د. بشرى بنت بدير املرسى أ.د .

 :ISBN . العبيكان.: األساسيات واالجتاهات احلديثةعمالمبادئ إدارة األ. 2014، غنا

9786035035774 

 Project Management Institute  ،2013 . A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge: PMBOK Guide .Project Management Institute. 

ISBN-13: 860-1200917796. 

 Harley C. Gilmore, 2009. Business Management for Surveyors. 

CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN-13: 978-1449906252 

 وزارة التجارة و االستثمار www.mci.gov.sa  

  وزارة الشؤون البلدية والقرويةhttps://www.momra.gov.sa 

 والتنمية االجتماعية وزارة العمل https://www.mol.gov.sa  

 اهليئة السعودية للمهندسني www.saudieng.sa 
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 سحمي272 الرمز املساحية  عمالاألاجلودة يف البيانات و اسم املقرر

  متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتدريب تع

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 وصف املقرر:

ل هذا املقرر اجلودة مبفهومها الشامل وكذلك مفهوم املواصفات واملقايي ، ويركز أكثر على جودة البيانات اويتن

 .وطرق حتقيقها املساحية عمالاألواملكانية 

 اهلدف العام من املقرر: 

  عمالاأليف جمال اجلودة وضبطها فيما يتعلق بالبيانات و ساسيةاألإكساب املتدرب املهارات إىل يهدف هذا املقرر 

 املساحية.

 بنهاية هذا املقرر يكون املتدرب قادرا وبكفاءة على أن:األهداف التفصيلية للمقرر: 

 فوائد ضبط اجلودة يتعرف على .1

 .املساحية  عمالاأل جودةيضبط  . .2

 حيدد املواصفات واملقايي  ذات العالقة بطبيعة العمل. .3

 املساحية.   عمالاأليطبق اجلودة يف البيانات و .4
 
 

 الوحدات )النظرية والعملية(

 ساعات التدريب

 

 العملية النظرية

 6 مفهوم اجلودة 

 

 8 الضبط الشامل للجودة 

 6 املواصفات واملقاييس 

 6 اجلودة يف البيانات املكانية 

 6 توكيد اجلودة يف العمل املساحي 

 32 اجملموع

 ساعة 32
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:
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 88 من  77

يف هذا املقرر جيب االلتزام بتعليمات السالمة داخل القاعات باجللسة الصحية وأن يكون اجلسم يف الوضع 

 .استخدام األجهزة املساحيةالسليم عند نقل أو 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 

 : مفهوم اجلودةىلوالوحدة األ 6

 اجلودة 

 ضبط اجلودة 

 أس  ضبط اجلودة 

 مسؤولية اجلودة 

 االحتياج للجودة 

 فوائد ضبط اجلودة 

 توكيد اجلودة 

 التحريرية عمالاألاالختبارات و

 

 املوضوعمراجع 
 (23-11إدارة اجلودة الشاملة ) .1

 (22-19إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات ) .2

 : الضبط الشامل للجودةالوحدة الثانية 8

 مفهوم الضبط الشامل للجودة 

 عناصر الضبط الشامل للجودة 

 إدارة اجلودة الشاملة 

 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وفوائدها 

  الشاملةمراحل تطبيق إدارة اجلودة 

 التحريرية عمالاألاالختبارات و

 مراجع املوضوع
 (36-23إدارة اجلودة الشاملة ) .1

 (237-203، 53-23إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات ) .2

 : املواصفات واملقايي لثةالوحدة الثا 6

  مفهوم املواصفات واملقايي 

 املساحية عمالاملواصفات واملقايي  لأل 

  واملقايي  للبيانات املكانيةاملواصفات 

 النماذج ا لية 

 التحريرية عمالاألاالختبارات و

 Specification Writing: For Architects and Surveyors, P(1-16) .1 مراجع املوضوع

 : اجلودة يف البيانات املكانيةالوحدة الرابعة 6

 جتميع البيانات 

 حتليل البيانات 

 التحريرية عمالاألاالختبارات و
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 ختزين البيانات 

 نشر البيانات 

 (223-198واملفاهيم التشغيلية) ساسيةاألنظم املعلومات اجلغرافية: املبادئ  .1 مراجع املوضوع

 : توكيد اجلودة يف العمل املساحيالوحدة اخلامسة 6

 مفهوم الدقة 

 املساحية األجهزة 

 أساليب العمل 

 التحقق من مطابقة العمل للمواصفات املطلوبة 

 التحريرية عمالاألاالختبارات و

 (243-227واملفاهيم التشغيلية) ساسيةاألنظم املعلومات اجلغرافية: املبادئ  .1 مراجع املوضوع

 

 املراجع

  ،واملفاهيم التشغيلية.  ساسيةاأل. نظم املعلومات اجلغرافية: املبادئ 2006القرني، عبداهلل حممد

 .املؤلف، الرياض

  ،إدارة اجلودة الشاملة: مدخل نظري وعملي حنو ترسيخ ثقافة اجلودة 2009شعبان، إياد عبداهلل .

 وتطبيق معايري التميز. املنهل.

  ،ات ومناذج تطبيقية. املنهلرأس. إدارة اجلودة الشاملة وآلية تطويرها: د2012آل صقر، عبداهلل حممد 

  ،ة امللك سعود.املشروع. جامعأداء . تأثري قياسات اجلودة يف 2007بالبيد، صال  علي 

  ، إدارة اجلودة الشاملة. اجملموعة العربية للتدريب والنشر. 2012حممود امحد عبدالفتا . 

  ،إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات. دار وائل للنشر. 2012حممفوظ جودة .ISBN: 9957-11-

494-8 

 C. J. Willi& , Andrew Willis,1997. Specification Writing: For Architects and 

Surveyors. Wiley-Blackwell. ISBN-13: 978-0632042067. 

 International Organization for Standardization: www.iso.org  
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 88 من  79

 سحمي 281 الرمز املشروع اسم املقرر

 سحي213 متطلب سابق

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 4    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  نياوتدريب تع

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 وصف املقرر:

من أجل رفع  يف أحد ختصصات املساحة اليت تدرب عليها مشروعًا متدربني جمموعةأومتدرب يف هذا املقرر ينفذ 

 .لية حتاكي واقع سوق العملمستوى املهارة لديه ويكون ذلك بصيغة عم

 اهلدف العام من املقرر: 

مروره مبختلف  أثناءإعطاء املتدرب الفرصة الكاملة لرفع مستوى املهارات اليت تدرب عليها إىل يهدف هذا املقرر 

 مقررات التخصص قبل التحاقه مبقرر املشروع. 

 األهداف التفصيلية للمقرر: أن يكون املتدرب قادرا على أن:  

 املساحية. األجهزةيستخدم  .1

 يعمل على الربامج املساحية. .2

 يعد لعمل مساحي متكامل. .3

 يعد العروض التقدميية والتقارير اخلاصة باملشروع. .4

 

 الوحدات )النظرية والعملية(

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 هدافه ومدى فائدته يف سوق العملة موضوع املشروع وحتديد أرأسد  
96 

 96 اجملموع

 

 السالمة:إجراءات واشرتاطات 

 استخدام معدات الوقاية الشخصية وفًقا لإلجراءات املطلوبة. .1

 منطقة عمل نظيفة ومرتبة وآمنة، واحلفاظ عليها وفًقا لإلجراءات املطلوبة.إنشاء   .2

 اتباع سياسة إجراءات السالمة مبوقع العمل. .3

 حسب نوع اجلهاز من قبل الشركة الصانعة. األجهزةاتباع ارشادات التعامل مع  .4

 ة وفًقا لإلرشادات واإلجراءات املطلوبة.األمنلة اليدوية اوتطبيق إجراءات املن .5



 القسم

 تقنية املساحة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املساحة

 
 

 88 من  80

 حتديد اإلجراءات واملمارسات املعتَمدة اليت تتصل بأحد األنشطة. .6

 حتديد األخطار الكائنة يف دور الوظائف املختارة اليت تسبب األضرار له وللغري. .7

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 احملتوى الساعات
 أدوات التقييم

 راجع ملحق أدوات التقييم

 ة موضوع املشروع وحتديد اهدافه ومدى فائدته يف سوق العملرأسد 96

يف أكثر من ختصص أو يكون املشروع يف أحد ختصصات املساحة

املقررات السابقة حبيث يتم توظيف املهارات اليت مت التدرب عليها يف 

 بطريقة تكاملية وبصورة عملية مماثلة ملا يتم يف سوق العمل.

 ويكون املشروع على سبيل املثال ال احلصر يف املوضوعات التالية:

 األجهزةالرفع التفصيلي ورسم اخلرائط التفصيلية ب أعمال 

 املساحية احلديثة. نظمة واأل

 الرفع الطبوغرايف ورسم اخلرائط الطبوغرافية  أعمال

 املساحية احلديثة. نظمة واأل األجهزةب

 العاملية لتحديد املواقع. نظمة تطبيقات األ 

 تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 

 غري ذلك من املشاريع املساحية املختلفةإىل 

يع ويشتمل املشروع على التسلسل املنطقي واآلليات اليت تنفذ املشار

 املساحية وفقا هلا يف الغالب. ومن ذلك:

 هدافه ومدى فائدته لسوق أة موضوع املشروع وحتديد رأسد

 العمل

 ة عناصر املشروعرأسد 

 حتديد العمل املطلوب يف املشروع 

  أجهزة وبرامج وغريها.حتديد متطلبات املشروع من 

 .البدء يف تنفيذ املشروع وفقا آللية العمل اليت وضعت 

 ق املشروع وطرق التغلب عليها.حتديد عوائ 

 .اظهار املنتج النهائي وكتابة تقرير املشروع 

 العمليداء األ
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 املالحق واملراجع
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 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

هيئة )عضو 

 تدريب(

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة

 96 يةاألرضمعمل املساحة   .1
8 

 

 (1ية )األرضاملساحة 

 (2ية )األرضاملساحة 

 (3ية )األرضاملساحة 

 (4ية )األرضاملساحة 

 املساحة االنشائية

 املساحة العقارية

نظم املالحة العاملية باألقمار 

 الصناعية

 التطبيقياملشروع 

 12 املساحية األجهزةخمترب معايرة   .2
1 

 

 املساحية األجهزةمعايرة 

 والسالمة األمن

 املشروع التطبيقي

 15 معمل الرسم باحلاسب اآللي  .3
1 

 

 (1الرسم املساحي باحلاسب )

 (2الرسم املساحي باحلاسب )

 (1احلساب املساحي)

 (2احلساب املساحي)

 املشروع التطبيقي

 15 املعلومات اجلغرافيةمعمل نظم   .4
1 

 

 نظم املعلومات اجلغرافية

 املشروع التطبيقي

 15 معمل املساحة التصويرية  .5
1 

 
 املساحة التصويرية
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 خمتربأو ورشةأو قائمة التجهيزات التفصيلية لكل معمل

 يةاألرضمعمل املساحة 

 الكمية اسم الصنف م

التكلفة 

 التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

االفرتاضي 

 )سنة(

 10 200 15 بوصلة  .1

 10 30 15 م 5شريط قياس   .2

 10 40 15 م 10شريط قياس    .3

 10 50 15 م 30شريط قياس   .4

 10 100 15 م 50شريط قياس   .5

 10 3 100 وتد  .6

 10 5 100 شوكة  .7

 10 40 15 مطرقة  .8

 10 300 15 شاخص مع حامله  .9

 10 250 12 حامل ثالثي  .10

 10 5000 5 جهاز ميزان  .11

 10 200 15 قامة  .12

 10 5000 4 ثيودواليت  .13

 5 200 25 األجهزةمظالت محاية   .14

 10 25000 7 حمطة متكاملة  .15

 10 500 15 عاك  ذو عصا تسامت  .16

 10 40000 2 جهاز رصد على أقمار حتديد املواقع  .17

 10 300000 2 جهاز مسح ثالثي البعد  .18

 5 15000 5 من خمتلف املصادر األرصادبرامج معاجلة   .19

 

 املساحية األجهزةخمترب معايرة 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 10 250 3 حامل ثالثي  .1

 10 200 3 قامة  .2

 10 300 3 جداري عاك   .3



 القسم

 تقنية املساحة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  لمناهجلاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 املساحة

 
 

 88 من  84

 10 40 10 ورق تهديف  .4

 10 5000 1 جهاز امليزان  .5

 10 20000 1 جهاز ا طة املتكاملة  .6

 10 25000 1 جهاز حتديد املواقع  .7

 

 معمل الرسم املساحي باحلاسب االلي

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 5 3000 15 حاسب الي  .1

 5 2500 1 جهاز عرض )بروجكتور(  .2

 5 500 1 سبورة  .3

 5  1 مستخدمAutoCad  (15 )برنامج   .4

 5  1 مستخدمMicroSation (15 )برنامج   .5

   1 مستخدمExcel (15 )برنامج   .6

 5 3000 2 طابعة  .7

 

 معمل نظم املعلومات اجلغرافية 

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 ArcGIS desktop AcInfo (Advance)  (15برنامج  1

 مستخدم(

1  5 

 5 3000 15 الي مكتيب مع ملحقاتهجهاز حاسب  2

 5 15000 5 اجهزة وبرامج مجع البيانات  3

 5 3000 1 جهاز عرض )بروجكتور( 6

 5 300 1 سبورة 7

 

 معمل املساحة التصويرية

 الكمية اسم الصنف م
 التكلفة التقديرية 

 )السعر االفرادي(

العمر 

 االفرتاضي

 10 300 15 للرؤية اجملسمة اسرتيوسكوب مع ملحقاته  .1

 10  100 ملختلف مناطق اململكة %60صور جوية بتداخل القل عن   .2
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 أدوات التقييم عنملحق 

  تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناي من عرَّف التقييم بأنه 

احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت أو املتدربنيعلى املتدربني، وحتديد كمية حتصيل 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 ميكننا أن نقتصر على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:

 

 الشفوية:  عمالاألاالختبارات و -1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها إىل موضوع معني، وتهدف هذه األداة أو قضية

 لدعم املناقشة الشفهيةطرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على ، وتعترب هذه األداة إحدى شفويةوترتيبها لتقدم بصور 

أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية إىل تعزيز فكرة ما، وهذه األداة باإلضافة أو

 واسرتاتيجيات التعلم مثل:عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أساليب 

 الزمالء.أو الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب األسئلة 

  نشاط.أداء  أثناءاحلوار الشفوي 

 يف عرض ما قامت به اجملموعةأو العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية 

 وأنشطة. أعمالاملتدرب من أو

  احلوارية.التقديم احلواري يف القراءات 

 .متثيل األدوار 

 التحريرية:  عمالاألاالختبارات و -2

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق 
أوالمزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
Pالحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته إىل موضوع معني، وتهدف أو من املتدرب حول قضية مكتوبةاستجابات 

التحريرية من   عمالاألاالختبارات وإىل ، وميكننا أن ننظر مكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: الصفيِّ  عمالاألل: واجلانب اال

الورشة( ومبتابعة مباشرة من أو اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل  عمالاألوهي االختبارات و

ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون على اليت ُيعدَّ  عمالاألاملدرب، و

 نوعني:إىل ها املدرب تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

هلا اوها عن مصطلح الذاتية يف تنعدويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُب  االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

جزئية أو القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقي  شيئا واحدا األسئلةعدد كبري من 

يف  األسئلةخطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد أو حتهامن جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير ص

املوضوعية قياس قدرات عقلية  األسئلةاالختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع 

 أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:إىل متنوعة تصل 

  :ن من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب وتتكوأسئلة الصواب واخلطأ

احلكم على أو الأو اإلجابة بنعمأو اخلطأأو اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب

 حقيقة.أو العبارة بأنها تدل على رأى

 :عدة مجل حمذوف منها بعض الكلماتأو يتكون سؤال التكملة من مجلة أسئلة التكملة 

إىل العبارة ا ذوفة يف املكان اخلالي وتهدف أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبةأو العباراتأو

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة أسئلة االختيار من متعدد

ة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب عبارأو سؤال مباشر

 اختيار البديل الصحيح.

 وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات جة:اواملزأو أسئلة التوفيق 

اني على اليسار الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثأو الرموزأو

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.

علومات هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرتي للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة وامل اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 

تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض  األسئلةعيوب هذه الطريقة أن 

 دة.اإلجابات املقي إىل قالية امل األسئلةة بينما تتجه بعض يكون ذا إجابة حر  األسئلةمن 

 ة:غري الصفيِّ  عمالاألاجلانب الثاني: 
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 أعمالي، وهي عبارة عن واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّف  عمالاألوهي 

مبهارات معينة بهدف  القيامأو عن طريق املالحظةأو معلومات يقوم املتدرب جبمعها من مصادر خارجيةأو أسئلةأو

ثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث وتسجيل إ

 املالحظات.

 العملي:داء األ-3

 ، وتنقسم إىل:تنفيذ عمل حمددأو مهارة عمليةأداء ممارسة هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

 ساسيةاألويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص  التعرف:

 جهاز.أو حتديد أجزاء من آلةأو اختيار اآللة واجلهاز املناسب لعمل ما،أو مثل حتديد العيناتداء لأل

 حل مشكلة ما.أو عمل معنيأداء حيث يطلب من املتدرب  الفعلي:داء األ

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةالفعلي( يتم استخدام داء اجلزئني )التعرف واأليف كال 

يضع  وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيثداء بطاقة األعن طريق استخدام 

والزمن الذي استغرقه يف داء دار إتقان املتدرب يف األمقإىل جزء تشري أو أمام كل خطوة نسبة معينةأو املقي م إشارة

 التنفيذ.
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