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 بيانات المعمل األساسية أوالً: 

 هندسة المساحة والجيوديسيا: م المعملإس

 

 هندسة االشغال العامة: القسم العلمي

 

 محمد السعيد زهراند. : المشرف

 

 . اسماعيل زاهرم م: مهندس المعمل

 

 سعد يوسف                                  أ. وليد الطنطاوىأ. : أمين المعمل

 

 1260: التليفون

 

 الدور االرضى  1بلوك رقم : الموقع بالنسبة للكلية

 

يتكون المعمل من جزء مخصص لألجهزة المساحية وجزء مكاتب ألعضاء هيئة  :  مساحة المعمل

 متر مربع . 70التدريس  بمساحة 
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 قائمة باألجهزة والمعدات الموجودة بالمعمل:ثانياً:  

 عدد االجهزة  أسم الجهاز  م 

 2 بالنميتر مجري داخل علبة خشب  1

 1 بالنشيطة كاملة بأللوحة والحامل والقاعدة  2

 1 بالنشيطة )البدات( ماركة جيمس الماني  3

 1 بالنشيطة حديثة بالحامل كاملة 4

 A312 4بالنميتر طراز   5

 9 بالنميتر  6

 2 بوصلة منشورية بالحامل 7

 6 بوصلة منشورية داخل جراب  8

 4 بالنميتر ذو زراع ثابت براس مائلة  9

 4 بالنميتر ذو زراع ثابت برأس قلم  10

 4 بالنميتر ذو زرع متغير برأس مائلة  11

 2 بالنميتر ألماني زايس  12

 3 بالنشيطة زايس الماني  13

 1 ماركة جاما مجري تيودليت  14

 1 تيودليت بغطاء كامل بالحامل 15

 1 بالحامل   A-17تيودليت طراز   16

 1 تيودليت ماركة موبيتا  17

تيودليت طراز ) ترانست ( كامل ومعه   18
حامل بدائرة والحلية لها مفتاحان وغطاء  

 بالستك 

4 

ثانية   20تيودليت بدائرة مقفلة يقرأ حتي  19

حامل وغطاء بالستك والحلية  كامل ومعه 
 لها مفتاح واحد 

2 

ثانية   20تيودليت زايس الماني يقرأ   20

 بالحامل والعلبة 

1 

 T2 2تيودليت ماركة ويلد صناعة سوسرية  21

 3 16تيودليت ماركة ويلد صناعة سوسرية إل 22

 20 ثقل شاغول وزن كيلو بالمسمار 23

 5 بدون عدسة جهاز بالنميتر لتكبير القراة   24

 2 متر  30جنزير مساح طو  25

 THE 3 20جهاز تيودليت ألماني  26

 5 جهاز ميزان ليفل سوسري  27

 2 030جهاز ميزان ليفل الماني أتوماتيكي  28

 2 050جهاز ميزان ليفل الماني زايس  29

جهاز ميزان ليفل الماني يبين المساحات   30
025 

1 
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 2 بالحامل والعلبة  NI  30ميزان زايس  31

جهاز قياس المسافات كارل زايس موديل   32
E.O.T عاكس   12ثانية و 1شامل التيودليت 

1 

 2 سكستان ماركة بترورنج داخل صندوق   33

 1 سكستان جيبي أنجليزي  34

 1 سكستان بحري أنجليزي  35

 2 سكستان بحري  36

 2 المعدل الحديث تيودليت كارل زايس الماني  37

 100 شوكة حديد للجنزير  38

 8 متر المونيوم  2شاخص طول  39

 10 متر  2شاخص حديد بالقمة  40

 19 متر  2شواخص خشب  41

 1 قفل صيني  42

 B   2  010تيودليت زايس  43

 A 1 020تيودوليت ماركت كارل زايس  44

- Nميزان أتوماتيكي ماركة كارل زايس  45
007  

2 

ميزان الليزر االتوماتيكي ماركة ويلد   46
 السويسري 

1 

47 VERTYCAL PLANE VPA2 1 

 1 ميزان ليزر الماني غربي  48

 1 جهاز قياس المسافات االلكتوني ماركة ويلد  49

 1 خرامة صيني  50

ماركة  قامة امتياز خاص بالموازين الدقيقة  51
 متر   4كارل زايس طول 

4 

 1 ميزان هندسى ماركة كارل زايس الماني  52

 7 مثلث مساح أسطواني الحامل قطعة واحدة  53

ميزان قامة بالحامل ومعة ميزان ضبط   54
 شاغول

2 

 12 مثلث مرئي  55

مثلث مساح مثمن برجل صغيرة واخر   56
 برجل متوسط 

2 

 4 ميزان تسوية كامل ومعه حامل   57

ميزان تسوية أميل بنك منشور كامل ومعه   58
 الحامل والعلبة 

2 

ميزان تسوية بدائرة مقسم درجات داخل   59
 جراب 

6 

ميزان كارل زايس الماني بالحامل   60
 NI  030أتوماتيك موديل 

1 
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ميزان كارل زايس بالحامل أتوماتيك   61
  025NIموديل 

1 

ميزان كارل زايس أتوماتيك موديل   62
050NI 

1 

 NAميزان القامة أتوماتيكي ماركة ويلد   63
28 

2 

 2 شمسية بالج  64

 2 ترابيزة بالج  65

 1 منشور فردى   66

 1 ماسك للمنشور  67

جهاز محمطة الرصد المتكاملة صناعة   68
 سوكيا 

1 

مجموعة العاكس المفرد المتحركة صناعة   69
 اليابان 

1 

 1 وحدة حاسب مساحي  70

 1 زيروكس  A4طابعة كمبيوتر ليزر   71

 1 محطة رصد مساحة متكاملة  72

 4 ميزان أتوماتيكي ماركة زايس 73

 1 جهاز ماسح ضوئي  74

 2 جهاز تيودوليت الكتروني صناعة سوكيا  75

صناعة   300جهاز توتال استيشن موديل   76

 سوكيا 

1 

نيكون لبطاريات محطة  شاحن سريع   77
 الرصد نيكون 

1 

 10 متر  30شريط نيل طول  78

 7 متر  50شريط صلب طول  79

  -NE100تيودوليت الكتروني موديل   80

 نيكون 

4 

صناعة   320جهاز توتال استيشن موديل   81

 سوكيا 

1 

 1 دباسة صيني ريكسيل  82

  3ذات دقة من   ETREXمويل  GPSجهاز  83
 متر  5الي 

3 

 2 جهاز كمبيوتر  84

صناعة    650xجهاز توتال استيشن موديل   85

 سوكيا 

1 

صناعة  210جهاز توتال استيشن موديل   86

 سوكيا 

1 

   geomaxجهاز توتال استيشن موديل   87

 صناعة سويسرا 

5 
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ذات دقة    geomaxموديل  GPSجهاز  88

 متر  1فى حدود 

 وحدات  4

89 GNSS Dual Frequency 

 Receiver  Topcon Hiper - v 

 

 وحدة )جهازين( 

 

 ؤدي داخل المعمل:تقائمة بالتجارب التي ثالثاً:  

 الغرض منها  التجربة  م

1 
 الرفع المساحى

نقل التفاصيل الموجودة فى الطبيعة الى  

 اللوح

2 

 التوقيع المساحى 

تحويل المنشأت من مرحلة التصميم الى 

التنفيذ على الطبيعة باستخدام الجهزة 

جهاز المحطة  –المحتلفة ) التيودوليت 

 المتكاملة ( 

3 
 تحديد ميول المنشأت 

تحديد درجة خطورة الميول على المنشأ  

 وتحديد درجة سالمة المنشأ 

  تحديد مساحات االراضى  4

  تحديد ارتفاعات المنشأت  5

 تحديد التشوه الحادث للمنشأت الهامة 6

 السدود .........(  –الكبارى  -) الطرق 
 

تحديد كميات الحفر والردم من اجل عمل   7

 التسويات فى مشروعات الطرق والقنوات 
 

 التي يؤديها المعمل:  المجتمعيةرابعاً: الخدمات  

  يدين من المعمل:المستفعدد  ▪

 

 

الجهاات التى لهاا عالقاة بااالعماال المساااااحياة فى  جميعالجهاات الت  تتعااون مع المعمال:   ▪

 كافة المجاالت الهندسية.
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يعتمد دخل المعمل اساااساايا من خالل الدورات التى يقدمها معمل الدخل الساانول للمعمل:  ▪

المساااااحة وكذلع االعمال التى يكلف بها من خالل مركز الدراسااااات واالسااااتشااااارات  

 دسية ودخل المعمل غير ثابت شهريا.الهن

 

 

 تمويل ذاتى من خالل الجامعة فقط.الجهات الممولة ألنشطة المعمل:  ▪

 

 المشاريع التنافسية الت  يشارك فيها المعمل:  ▪

 

 ً  : الخدمات الطالبية التي يؤديها المعمل:خامسا

 طالب  1000 حوالى عدد الطالب المستفيدين من المعمل: ▪

 

وقسم الهندسة المعمارية وكذلع   قسم الهندسة المدنية  العلمية المستفيدة من المعمل:األقسام   ▪

 بعض البرامج الخاصة الموجودة بالكلية.

 

فى   الفرقة االولى والثانية وايضاا طلبة البكالوريس الفرق الدراساية المساتفيدة من المعمل: ▪

 مشاريع التخرج بالكلية.

 

مقرر المسااحة المساتوية الفرقة االولى مدنى  المعمل:  المقررات الدراساية الت  تساتفيد من ▪

  BCEمقرر المسااااحة الهندساااية   –مقرر المسااااحة الجيوديساااة الفرقة الثانية مدنى  –

 .100المستوى 
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 .الفرقة االولى مدنى : مادة المساحة المستوية •

الفرقة الثانية مدنى : مادة المساااااحة الجيوديسااااية والطبوغرافية والمساااااحة  •

 التصويرية.

دورات تدريبية لطلبة البكالوريس   –: مشااااروت التخرج   مدنى الفرقة الرابعة •

 .  GPSفى اجهزة المحطة المتكاملة وال

 دبلوم هندسة المساحة : •

 

 

التادرياب على جميع االجهزة المساااااحياة لرفع وتوقيع   األنشااااطاة الطالبياة داخال المعمال: ▪

 المشروعات المختلفة.جميع االعمال االنشائية فى شتى 

 

 

 طالب. 15حوالى عدد طالب الدراسات العليا المستفيدين من المعمل:  ▪

 

 

 20عدد الرسائل العلمية الت  تمت ف  المعمل:  ▪

 

 

 100عدد الدورات التدريبيبة الت  تمت ف  المعمل:  ▪

 

 

 ....................... ملية الت  شارك فيها طالب من المستفيدين من المعمل:  المسابقات الع ▪
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 تطبيقات االجهزة المساحية : ❖

 جهاز الميزان العادى : .1

                                                                               

الميزان باالمراحال االولى من   .1 ارتبااط 

 المشاريع الهندسة.

الصار  الصاحى   –عمل القطاعات الطولية والعرضاية فى مشااريع ) الطرق  .2

 شق الترت والمصار  ..................( –السكع الحديدية   –

 حساب كميات الحفر والردم من اجل اعمال التسويات. .3

 عمل الميزانية الشبكية ورسم الخرائط الكنتورية. .4
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 والردمكيفية عمل القطاع الطولى وحساب كميات الحفر 
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 جهاز الميزان الدقيق   .2

   precise levelingعمل الميزانيات الدقيقة )  .1

 .) 

 (.  Bench Markنقل الروبيرات ) .2
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 : جهاز التيودوليت   .3

 قياس الزوايا االفقية والرأسية بدقة عالية.  .1

 )الميزانية المثلثية(. قياس مناسيب النقاط بطريقة غير مباشرة  .2

 قياس ميول المنشأت.  .3

 قياس مساحات االراضى. .4

 قياس ارتفاع المنشأت.  .5

توقيع محاور المشروعات وكذلك توقيع النقاط بطريقة التقاطع االمامى   .6

 والتقاطع العكسى . 

 اقامة واسقاط االعمدة فى كافة المشروعات.  .7
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 (.  instrumentTotal stationجهاز المحطة المتكاملة ) .4

                              تطبيقات جهاز المحطة المتكاملة:  ❖

 قياس المسافات بدقة عالية جدا.  .1

 قياس الزوايا االفقية والرأسية بدقة عالية جدا .  .2

 (.  coordinates of pointsقياس احداثيات النقاط )  .3

 (.  Area Calculationقياس المساحات )   .4

 االرتفاعات . قياس  .5

عالية   .6 بدقة  المختلفة  الهندسية  لالعمال  المساحى  التوقيع 

الخوازيق    ( مواسير    –االعمدة    –االساسات    –جدا 

  الصر  الصحى (.

 

 

                                                             التجربة األولي

                                                          بيانات عامة: ▪

المتمجمربممة الامساااااااحاى    الارفاع:  إسممممم 

   باستخدام جهاز المحطة المتكاملة.

 الثانيه: الفرقة المقرر عليها التجربة

 الثان : الفصل الدراسي

  : األدوات المطلوبة للتجربة

 جهاز المحطة المتكاملة بملحقاته . -1 

 .( Prism )العاكس  -2
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 .( Tripod)الحامل الثالث   -3

 شريط صلب. -4

 مجموعة شوك او اوتاد . -5

 األساس النظري للتجربة: ▪

تهد  هذه التجربة الى نقل التفاصايل الطبيعية والصاناعية من الطبيعة الى اللوح بمقياس  

لنقاط المبنى او االرض المراد  (  x ,y)رسام مناساب وذلع عن طرية معرفة االحداثيات 

 .رفعها 

x1,y1 x2,y2

x3,y3

x4,y4

x5,y5x6,y6

 

 كروك  لقطعة األرض المراد رفعها 

 

 :خطوات تنفيذ التجربة ▪

 

 : اعداد الجهاز لتنفيذ عملية الرفع.ضبط  جهاز المحطة المتكاملة  -1

 ضبط التسامت عن طريق منظار التسامت أو عن طريق شعات الليزر. -أ

 االفقية باستخدام الموازين الدائرل والطول .ضبط  -ب 

 

 قياس االحداثيات: رصد النقط وتعيين قيم االحداثيات. -2

 اذا كان نقطة او انحرا  . backsightالمحتلة وكذلع  ادخال احداثيات النقطة -أ
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 لكل نقطة. ( x , y)و تسجيل قيم  او االرض  رصد نقط المبن  -ب 

 

 ) قطعة أرض (رسم المبن  أو  -3

 .ال  جهاز الكمبيوتر د من جهاز المحطة المتكاملةاالرصانقل  -أ

 .ف  رسم و اعداد لوحة الرفع  Auto cadبرنامج استخدام  -ب 

 

 

 الثانيه  التجربة

 بيانات عامة: ▪

   (Total Station)جهاز المحطة المتكاملةالتوقيع باستخدام : إسم التجربة

 : الثانيهالفرقة المقرر عليها التجربة

 : الثان الدراسيالفصل 

   األدوات المطلوبة للتجربة: ▪

 .( Total Station )جهاز المحطة المتكاملة  -1 

 .( Prism )العاكس  -2

 .( Tripod)الحامل الثالث   -3

 شريط صلب  -4

 مجوعة اوتاد او شوك. -5

 األساس النظري للتجربة:  ▪
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االحداثيات تهد  العملية ال  توقيع نقط )خوازيق أو حدود مبن ( عن طريق معرفة قيم 

 الكارتيزية من اللوح االنشائية .

p1 p2

p3 p4

p5

p6

p7

p8

p9

 

 يوضح عدد من الخوازيق المراد توقيعها كروك  

 

 :خطوات تنفيذ التجربة ▪

 

 اللوحة.راج احداثيات لكل نقطه من ثيات: يتم اخاخراج االحدا -1

  

 .التوقيع: اعداد الجهاز لتنفيذ عملية الجهازضبط   -2

التسااامت أو عن طريق شااعات الليزرعند نقطة   ضاابط التسااامت عن طريق منظار -أ

 معلومة االحداثيات بالنسبة للموقع.

 ضبط االفقية باستخدام الموازين الدائرل والطول .  -ب 

 

 setting-out) ) S-Oمن خالل أمر : توقيع النقط -3

 ( Baseline)ادخال احداثيات النقطة المحتلة واالنحرا . -أ

 .توقيعها د ادخال احداثيات النقطة المرا  -ب 

 .ة عن طريق المحاولة والخطايتم توقيع النقط -ت 

 وكذلع يتم تكرار االمر مع بقية النقط المراد توقعيها . -ث 
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 الثالثة التجربة 

 بيانات عامة: ▪

 جهاز المحطة المتكاملةحساب مساحة مبنى أو)قطعة أرض( باستخدام : إسم التجربة

(Total Station)   

 : الثانيهالفرقة المقرر عليها التجربة

 : الثان الفصل الدراسي

 :  األدوات المطلوبة للتجربة

 .( Total Station )جهاز المحطة المتكاملة  -1 

 .( Prism )العاكس  -2

 .( Tripod)الحامل الثالث   -3

 شريط صلب. -4

 مجوعة اوتاد او شوك . -5

 

 األساس النظري للتجربة:  ▪

تهد  العملية ال  حساب مساحة مبن  او ) قطعة أرض ( عن طريق معرفة قيم االحداثيات 

 ) قطعة أرض (. لكل نقطه من نقط المبن  أو  (x , y)الكارتيزية 
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x1  x2  x3  x4  x5  x6 x1

y1  y2  y3  y4  y5  y6  y1

1
2

3

4

56

 

( ) −= 
2

1
area  

 

 

 :خطوات تنفيذ التجربة ▪

 

 : اعداد الجهاز لتنفيذ عملية الرفع.الجهازضبط   -1

التساامت أو عن طريق شاعات الليزرعند اى نقطة    ضابط التساامت عن طريق منظار -أ

 تستطيع منها التوجيه على جميع نقط حدود االرض المراد حساب مساحتها.

 ضبط االفقية باستخدام الموازين الدائرل والطول . -ب 

 

 Area Calculationحساب المساحة: باستخدام أمر  -2

 ادخال احداثيات النقطة المحتلة واالنحرا . -أ

  حدود قطعة االرض رصد نقط  -ب 

                    Area    =     …………. M2ِ  .حساب المساحة   -ت 
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 الرابعة التجربة 

 بيانات عامة: ▪

   (Total Station)جهاز المحطة المتكاملةتحديد ميل مبن  ف  اتجاهين باستخدام : إسم التجربة

 : الثانيهالفرقة المقرر عليها التجربة

 الثان : الفصل الدراسي

   األدوات المطلوبة للتجربة: ▪

 .( Total Station )جهاز المحطة المتكاملة  -1 

 .( Prism )العاكس  -2

 .( Tripod)الحامل الثالث   -3

 شريط صلب . -4

 مجموعة اوتاد او شوك . -5

 األساس النظري للتجربة:  ▪

اتجاهين عن طريق   ف   المبن   ميل   تحديد  ال   العملية  الكارتيزيةتهد   االحداثيات  قيم   معرفة 

(x , y) وحساب قيم الميل ف    (5,6,7,8( وأعاله)1,2,3,4المبن )  لمجموعة من النقط اسفل

االتجاهين الت  تساول الفرق بين احداثيات نقطتين احداهما باالسفل واالخرى أعالها مثل 

 .  5, 1النقطتين  
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 :خطوات تنفيذ التجربة ▪

 : اعداد الجهاز لتنفيذ عملية الرفع.الجهازضبط   -1

التسااامت أو عن طريق شااعات الليزرعند اى  ضاابط التسااامت عن طريق منظار -أ

 نقطة فى واجهة المبنى .

 ضبط االفقية باستخدام الموازين الدائرل والطول . -ب 

 

 قياس االحداثيات: رصد النقط وتعيين قيم االحداثيات. -2

 ادخال احداثيات النقطة المحتلة واالنحرا . -أ

 لكل نقطة. ( x , y)رصد نقط المبن  و تسجيل قيم  -ب 

 

 الميل: تعيين قيم -3

حسااب الرساام يساااول الفرق بين االحداث  السااين  للنقط    (x)الميل ف  االتجاه   -أ

(1,5.) 

حسااب الرساام يساااول الفرق بين االحداث  السااين  للنقط    (y)الميل ف  االتجاه   -ب 

(1,5.) 

 

 

 


