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 جغر 333 رقم المقرر ورمزه:   المساحة المستوية والطبوغرافية :اسم المقرر

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر303 المتطلب السابق للمقرر:

 عملي( 2نظري،  3) 2 الساعات المعتمدة: السابع مستوى المقرر:

 
           Module Description      وصف المقرر :

املسدددداحة املسددددتوية، أسددددالي  أسدددد  و يددددارق املقددددرر 
الرفدددددددع املسددددددداحي، واسدددددددت اا  ا ج ددددددد ة وا  وات و 

املسددداحية ي سيددداق ا ودددواا، وسيددداق ال وايدددا ا فقيدددة 
ق تصدددددأليص ا ر دددددا  ائدددددوالرأسدددددية للم،دددددلعات، وور 
شدددتممل املقدددرر علددد  يو  .وتوسيع دددا باملقدددايي  امل اسدددبة

مل املي انيات للقطاعات الطولية وعم ،مل،لعاتارفع 
وحسدددددداب اميددددددات ان ددددددر والددددددر    دددددد   ،والعرضددددددية

يسدددت ا   القطاعدددات واددداا  ددد  انريطدددة ال  توريدددة.
، التيو وليد هلاا الغرض أج  ة الرفع املساحي  ثدمل 
  رتونيدددددددة،لواحملطدددددددة الشدددددددا لة، وأج ددددددد ة القيددددددداق اإ
ألايدا لت، وغريها    ا ج  ة والداا   اات العقسدة

ا رضددية وتوسيع ددا رسميددا ي طدد مل  ططددات  املواسددع
   هنائية. وخرائط

GEO 337: Level and Topographic 
Surveying. 
Credits: 2 (1, 2) 
 

The course focuses primarily on 

fundamentals and methods of plane 

surveying. This includes, training 

students on how to use various surveying 

tools in measuring lengths, horizontal and 

vertical angles of traverses, in addition to 

correction of observations and mapping 

them according to appropriate scales. The 

course topics also include: surveying 

traverses, conducting leveling 

measurements for longitudinal and cross-

sectional strips, and calculating cut and 

fill measurements of these strips as well 

as using contour maps. Surveying 

techniques such as Theodolite, Total 

Station, and EDM, along with other 

related hardware and software, will be 

used for measurements and mapping. 
 

 

 

 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

التطبيقدي سسدت اا  ال ظدري و  اجلاند  التعدر  علد 
 .ملساحية امل تل ةاا ج  ة 

Familiar students with theoretical and 

practical aspects of different surveying 

devices. 

التددداري  علددد  اسدددت اا  القدددوانل الرياضدددية للتعا دددمل 
 . ع أر ا  ا ج  ة

Train students how to perform 

mathematical calculations related to 

equipment observations.  

نموذج  ) هـ 

  ) 

 مختصر توصيف المقرر 
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اي يدددددددددة حسددددددددداب املسددددددددداحات امل تل دددددددددة توضددددددددديص  
للم،ددددلعات بعددددا رفع ددددا واددددال  حسدددداب اميددددات 

 .ان ر والر  

Demonstrate how to calculate various 

areas of traverses resulted from the 

surveying tasks, and calculate cut and fill 

quantities. 

وإخراج ددا توسيددع املظدداهر الطبيعيددة والبشددرية املرفوعددة 
 .خرائطيا

Allocate and map out the surveyed 

natural and human features. 

 
 يم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(مخرجات التعل

 

       Learning Outcomes يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
 

  دددددددددداهيا وأسدددددددددد  املسدددددددددداحة الطبوغرافيددددددددددة   عرفددددددددددة
 .واملستوية

Know concepts and basis of cadastral and 

topographical surveying. 

 Know how to conduct surveying projects .احي با ج  ة امل تل ةالرفع املس

using various devices. 

 Create maps from surveyed observations .خرائطإىل توسيع البيانات املساحية وحتويل ا 

(data). 

امل اسددبة ل ددمل  سددالي اختيددار ا  وات املسدداحية وا 
 .  طقة أو  شروع سبمل باء بالعممل

Select proper surveying devices and 

methods suitable for each region or 

project area before work starts. 

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 با ئ املساحة املستوية 
 والطبوغرافية

حممو   ،عبا الرحيا 
     ،صط    وحسين 

حمما رطا  الاي     

 -   شأة املعار 
 اسس  ارية

1002 

 2790 املصرية للطباعة وال شر علي سامل  ،ط ري (1املساحة والطبوغرافيا )ج

 املساحة للجغرافيل  -

املساحة املستوية  -
 والتصويرية

 -  شأة املعار    حمما فريا  ،فتألي 
 س  اريةاس
 

1001 

 

 
 


