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فُت اَظى انًؼهىيبث انجغزلسى 

 واالسخشؼبر ػٍ بؼذ

 ػهىو األرض وانبُئت يؼهذ

 بيؼت آل انبُجج

 نظن الوعلىهات الجغرافية واالسحشعار عن بعذلذرجة البكالىريىس في الخطة الذراسية 

 َظى انًؼهىيبث انجغزافُت واالسخشؼبر ػٍ بؼذانبكبنىرَىس فٍ  ت( 6 اسى انذرجت )ببنؼزبُــ

 B.Sc. in Geographical Information Systems and Remote Sensing اسى انذرجت )ببإلَجهُزَـت(6

 هكىنات الخطة:  .أ 
( ٍبػخ يؼزًلح 132يٍ ) َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل رزكـٌٕ انقغخ انلهاٍٛخ نلهعخ انجكبنٕهًٕٚ فٙ

 :نزبنٙيٕىػخ ػهٗ انُؾٕ ا

 انسبػبث انًؼخًذة َىع انًخطهب انخسهسم

 27 يزغهجبد انغبيؼخ أٔال

 21 ًؼٓليزغهجبد ان صبَٛب

 صبنضب

 :انزقظضيزغهجبد 

  اإلعجبهٚخ بدانًزغهج .أ 

 االفزٛبهٚخ بدانًزغهج .ة 

 
69 
15 

 231 انًجًىع

 نظام الحرقين:  .ب 

 :معهدرمز ان .1
 ًؼهذان انزيز 

 ػهٕو األهع ٔانجٛئخ 08

 رمىز انتخصصات: .2
 انخخصص انزيز 

 ػهٕو األهع ٔانجٛئخ انزغجٛمٙ 01

 َظى انًؼهٕيبد انغغوفٛخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل 02

 :انمساقرمىز  .3

0 - 9 1 - 5 1 - 4 21 24 

 ًؼهذان انخخصص انًسخىي انًجبل انخسهسم

 
 انًسبلبثيُزنت انؼشزاث )انًجبل( فٍ أرلبو  يذنىل

 ػُىاٌ يجبل انخخصص ريـز انًجبل ػُىاٌ يجـبل انخخصص ريـز انًجبل

 انؼهٕو انزغجٛمٛخ، انًٛبِ، انجٛئخ، اٍزؼًبالد األهاضٙ 4 َظبو انًؼهٕيبد انغغوافٛخ 1

 لواءاد يقزبهح ،َلٔح ،يشؤع رقوط 5 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل 2

  انغٕٛنٕعٛـــب 3
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 أوال: هحطلبات الجاهعة:

 ( ساعة معتمدة وتشمم:27يخصص نها )

 ( ساعة معتمدة وهي:11يخصص نها )الوحطلبات اإلجبارية:  .أ 
انسبػبث  اسى انًسبق رلى انًسبق ث

 انًؼخًذة
 انًخطهب انسببك

 - 3 انضمبفخ اإلٍاليٛخ 0101271 1

 - 3 انُظى اإلٍاليٛخ 0102350 2

 - 3 * انؼهٕو انؼَكوٚخ 0600000 3

 - 3 انزوثٛخ انٕعُٛخ 0601100 4

 ايزؾبٌ انًَزٕٖانُغبػ فٙ  3 )1(انهغخ انؼوثٛخ  1301101 5

 انُغبػ فٙ ايزؾبٌ انًَزٕٖ 3 )1(انهغخ اإلَغهٛيٚخ  1302101 6

( ساعات معتمدة يختارها انطانب مه خارج كهيته عهى أن 9يخصص نها )الوحطلبات االخحيارية:  .ب 

 يكىن مساق واحد مه كم مجال مه انمجاالت انتانية:

 هجال العلىم اإلنسانية ويضن الوساقات الحالية: .1

انسبػبث  اسى انًسبق رلى انًسبق ث
 انًؼخًذة

 ب انسببكانًخطه

 - 3 يلفم إنٗ ػهٕو انموآٌ ٔانَُخ 0101116 1

 - 3 ؽبضو انؼبنى اإلٍاليٙ 0101371 2

 - 3 يلفم إنٗ انزوثٛخ  1102121 3

 1301101 3 (2) انهغخ انؼوثٛخ 1301102 4

 1302101 3 (2انهغخ االَغهٛيٚخ ) 1302102 5

 - 3 ربهٚـ انؾضبهح انؼوثٛخ اإلٍاليٛخ 1303101 6

 - 3 ربهٚـ انملً 1303102 7

 - 3 )1(انهغخ انفوََٛخ  1304101 8

  3 )1(انهغخ االٍجبَٛخ  1304151 9

 - 3 )1(انهغخ االٚغبنٛخ  1304161 10

 - 3 )1(انهغخ األنًبَٛخ  1304171 11

 - 3 )1(انهغخ انفبهٍٛخ  1304181 12

 - 3 )1(  انهغخ انزوكٛخ 1304191 13

 : هجال العلىم االجحواعية واالقحصادية ويضن الوساقات الحالية .2

انسبػبث  اسى انًسبق رلى انًسبق ث
 انًؼخًذة

 انًخطهب انسببك

 - 3 اإلٍالو ٔانمضبٚب انًؼبطوح 0101471 1

 - 3 يلفم إنٗ ػهى انفمّ ٔ أطٕنّ 0102153 2

 - 3 رُظٛى األٍوح ٔانًغزًغ 0102250 3

 - 3 انمبٌَٕ فٙ ؽٛبرُب 0201110 4

 - 3 )1(يجبكئ إكاهح األػًبل 0502101 5

 - 3 االثزكبهانوٚبكح ٔ 0502214 6

 - 3 يجبكئ االلزظبك 0507100 7

 - 3 انلًٚمواعٛخ ٔ ؽمٕق اإلََبٌ  0601436 8

 - 3 يلفم إنٗ ػهى انُفٌ 1103130 9

 - 3 روثٛخ األعفبل فٙ اإلٍالو 1102220 10

 - 3 آل انجٛذ ٔكٔهْى فٙ انزبهٚـ اإلٍاليٙ  1303105 11

 - 3 أفاللٛبد انًُٓخ يٍ يُظٕه إٍاليٙ 1401100 12

 - 3 يمبطل هٍبنخ ػًبٌ 1401101 13
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 : هجال العلىم والحكنىلىجيا والصحة ويضن الوساقات الحالية .3

انسبػبث  اسى انًسبق رلى انًسبق ث
 انًؼخًذة

 انًخطهب انسببك

 - 3 اإلػغبى انؼهًٙ نهموآٌ 0101110 1

 - 3 انفٛيٚبء فٙ ؽٛبرُب 0402100 2

 - 3 انكًٛٛبء فٙ ؽٛبرُب 0403100 3

 - 3 ثٕٛنٕعٛب اإلََبٌ 0404109 4

 - 3 انؼًبهح اإلٍاليٛخ 0703342 5

 - 3 ػهٕو األهع 0801105 6

 - 3 يظبكه انغبلخ 0801113 7

 - 3 يٕاهك انًٛبِ 0801115 8

 - 3 انجٛئخ ٔانزهٕس انجٛئٙ 0801117 9

 - 3 أٍبٍٛبد َظى انًؼهٕيبد 0902230 10

 - 3 اإلٍؼبفبد األٔنٛخ 1001160 11

 - 3 يلفم إنٗ ػهى انفهك 1201101 12

 
 

ٚزؼهك ثبيزؾبَبد انًَزٕٖ، ٚزٕعت ػهٗ كبفخ انغهجخ انًَغهٍٛ اػزجبهًا يٍ ثلاٚخ انفظم األٔل أيب فًٛب  يالحظت6
انزملو ناليزؾبٌ فٙ انهغخ انؼوثٛخ ٔانهغخ االَغهٛيٚخ ٔانؾبٍٕة ػهٗ اٌ َٚغم انغبنت انن٘ ٚقفك فٙ  2010/2011

 هاٍٛخ ْٔنا انًَبلبد ْٙ:( فبهط فغزّ انل099انُغبػ فٙ أ٘ يٍ ْنِ االيزؾبَبد يَبلًب اٍزلهاكًٛب )
 

 : الوساقات االسحذراكية

انسبػبث  اسى انًسبق رلى انًسبق ث
 انًؼخًذة

 انًخطهب انسببك

 - 3 انهغخ انؼوثٛخ 1301099 1

 - 3 انهغخ االَغهٛيٚخ 1302099 2

 - 3 ؾبٍٕةيٓبهاد ان 0901099 3
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 : وعهذهحطلبات ال :ثانيًا
 :انمساقات انتانية  وتشمم ( ساعة معتمدة21)يخصص نها 

 

انسبػبث  اسى انًسبق رلى انًسبق ث
 األسبىػُت

انسبػبث 
 انًؼخًذة

 انًخطهب انسببك

 ػًهٍ َظزٌ

 - 3 - 3 (1انزفبضم ٔانزكبيم ) 0401101 1

 - 3 - 3 (1انفٛيٚبء انؼبيخ ) 0402101 2

 - 3 - 3 (1كًٛٛبء ػبيخ ) 0403101 3

 0403101 1 3 - ٙ( انؼًه1كًٛٛبء ػبيخ ) 0403103 4

 - 3 - 3 (1انغٕٛنٕعٛب انؼبيخ ) 0801106 5

 - 1 3 - ( انؼًه1ٙانغٕٛنٕعٛب انؼبيخ ) 0801107 6

 0801106 3 - 3 (2انغٕٛنٕعٛب انؼبيخ ) 0801108 7

 0801106 1 3 - ( انؼًه2ٙانغٕٛنٕعٛب انؼبيخ ) 0801109 8

 - 2 - 2 رغجٛمبد ؽبٍٕثٛخ فٙ ػهٕو األهع 0801161 9

 - 1 3 3 يلفم إنٗ انزؾهٛم اٜنٙ 0801464 10

  12 انًجًىع
 

 ثالثا: هحطلبات الحخصص:

 وتشمم: ساعة (14) نها يخصص

 ( ساعة معتمدة، وتشمم انمساقات انتانية:69يخصص نها ) اإلجبارية: الوساقات .أ 

انسبػبث  انسبػبث األسبىػُت اسى انًسبق رلى انًسبق ث
 انًؼخًذة

 انًخطهب انسببك

 ػًهٍ َظزٌ

 - 3 - 3 انكبهرٕعوافٛب انولًٛخ  0802110 1

 - 3 - 3 نؼهٕو األهع َظى إكاهح لٕاػل انجٛبَبد 0802111 2

 - 3 - 3 يفبْٛى انجٛبَبد انغغوافٛخ 0802112 3

 - 3 - 3 رمُٛبد انجٛبَبد انًكبَٛخ 0802113 4

 - 3 - 3 يجبكئ انقوائظ ٔانًَبؽخ 0802114 5

 0802111 3 - 3 ٛى لٕاػل انجٛبَبد انغغوافٛخرظً 0802210 6

 0802113 3 - 3 يمليخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ 0802211 7

 0802113 3 - 3 رؾهٛم ًَٔنعخ انجٛبَبد انًكبَٛخ  0802212 8

 - 3 - 3 يمليخ فٙ االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔػهٕو انفضبء 0802220 9

 - 3 3 2 ٙ انزؾهٛم اإلؽظبئٙ ثبنؾبٍت اٜن 0802240 10

 0802113 3 3 2 انًَبؽخ انًَزٕٚخ 0802241 11

 - 3 3 2 َظبو رؾلٚل انًٕالغ انؼبنًٙ 0802242 12

 0802113 3 - 3 َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ إلكاهح انًوافك انؼبيخ 0802310 13

 0802113 3 - 3 خَٛظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔاإلكاهح انجٛئ 0802311 14

 0802113 3 3 2 انؾضو٘ انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔانزقغٛظَظى  0802312 15

 0802220 3 3 2 انًَبؽخ انزظٕٚوٚخ 0802320 16

 0802220 3 - 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ثبنًٕعبد انللٛمخ 0802321 17

 0802220 3 3 2 رؾهٛم ٔيؼبنغخ انظٕه انولًٛخ 0802322 18

 0802220 3 3 2 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانلهاٍبد انًبئٛخ 0802420 19

 0802220 3 - 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانجٛئخ 0802421 20

 0802220 3 3 2 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔػهٕو األهع  0802422 21

 - 3 - 3 أٍبٍٛبد انزقغٛظ اإللهًٛٙ 0802440 22

 - 3 6 - يشؤع رقوط 0802450 23

  25 انًجًىع
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 ، يتم اخيارها مه انمساقات انتانية:( ساعة معتمدة15يخصص نها ) :االخحيارية الوساقات .ب 
انسبػبث  انسبػبث األسبىػُت اسى انًسبق رلى انًسبق ث

 انًؼخًذة
 انًخطهب انسببك

 ػًهٍ َظزٌ

 0801106 2 - 2 ػهى انزوثخ ٔرهٕصٓب 0801211 1

 0801211 1 3 - ػهى انزوثخ ٔرهٕصٓب انؼًهٙ 0801212 2

 0801106 2 - 2 انغٕٛنٕعٛــــب انزوكٛجٛخ 0801243 3

 0801243 1 3 - انغٕٛنٕعٛب انزوكٛجٛخ انؼًهٙ 0801244 4

 0801106 3 - 3 انغٕٛنٕعٛب انجٛئٛخ 0801302 5

 0801106 3 - 3 عٕٛنٕعٛب األهكٌ 0801310 6

 - 3 - 3 إكاهح انًقهفبد انظهجخ 0801356 7

 - 3 - 3 ػهٕو األهع ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد 0801361 8

 - 3 - 3 لواءاد يقزبهح فٙ ػهٕو األهع ٔانجٛئخ 0801406 9

 - 3 - 3 ُْلٍخ انجٛئخ  0801416 10

 0801106 2 - 2 انغٕٛفٛيٚبء انجٛئٛخ ٔانُٓلٍٛخ 0801435 11

 0801435 1 3 0 انغٕٛفٛيٚبء انجٛئٛخ ٔانُٓلٍٛخ انؼًهٙ 0801436 12

 - 3 - 3 أٍبٍٛبد انًُبؿ انزغجٛمٙ  0802230 13

 - 3 - 3 اهح انجٛئخ ٔؽًبٚزٓب إك 0802341 14

 - 3 - 3 انزمٛٛى انجٛئٙ فٙ انزقغٛظ 0802442 15

 
 بعذ عن واالسحشعار الجغرافية الوعلىهات نظن قسن هاطرحي الحي وساقاتال

  انسبػبث انًؼخًذة اسى انًسبق رلى انًسبق ث

 - 3 انكبهرٕعوافٛب انولًٛخ 0802110 1

 - 3 نؼهٕو األهع هح لٕاػل انجٛبَبدَظى إكا 0802111 2

 - 3 يفبْٛى انجٛبَبد انغغوافٛخ 0802112 3

 - 3 رمُٛبد انجٛبَبد انًكبَٛخ 0802113 4

 - 3 يجبكئ انقوائظ ٔانًَبؽخ 0802114 5

 0802111 3 رظًٛى لٕاػل انجٛبَبد انغغوافٛخ 0802210 6

 0802113 3 يمليخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ 0802211 7

 0802113 3 رؾهٛم ًَٔنعخ انجٛبَبد انًكبَٛخ 0802212 8

 - 3 يمليخ فٙ االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔػهٕو انفضبء 0802220 9

 - 3 اٍبٍٛبد انًُبؿ انزغجٛمٙ 0802230 10

 - 3 انزؾهٛم اإلؽظبئٙ ثبنؾبٍت اٜنٙ 0802240 11

 0802113 3 انًَبؽخ انًَزٕٚخ 0802241 12

 - 3 ل انًٕالغ انؼبنًَٙظبو رؾلٚ 0802242 13

 0802113 3 َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ إلكاهح انًوافك انؼبيخ 0802310 14

 0802113 3 خَٛظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔاإلكاهح انجٛئ 0802311 15

 0802113 3 انؾضو٘ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔانزقغٛظ 0802312 16

 0802220 3 انًَبؽخ انزظٕٚوٚخ 0802320 17

 0802220 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ثبنًٕعبد انللٛمخ 0802321 18

 0802220 3 رؾهٛم ٔيؼبنغخ انظٕه انولًٛخ 0802322 19

 - 3 إكاهح انجٛئخ ٔؽًبٚزٓب 0802341 20

 0802220 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانلهاٍبد انًبئٛخ 0802420 21

 0802220 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانجٛئخ 0802421 22

 0802220 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔػهٕو األهع 0802422 23

 - 3 أٍبٍٛبد انزقغٛظ اإللهًٛٙ 0802440 24

 - 3 انزمٛٛى انجٛئٙ فٙ انزقغٛظ 0802442 25

 - 3 يشؤع رقوط 0802450 26
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 بعذ عن واالسحشعار الجغرافية الوعلىهات نظن جخصص البكالىريىس لطلبة االسحرشادية الخطة

 األونً انسُت

 انثبٍَ انفصم األول انفصم

 اسى انًسبق رلى انًسبق
انسبػبث 
 انًؼخًذة

 اسى انًسبق رلى انًسبق
انسبػبث 
 انًؼخًذة

 3 يزغهت عبيؼخ - 3 يزغهت عبيؼخ -

 3 (2انغٕٛنٕعٛب انؼبيخ ) 0801108 3 (1انزفبضم ٔانزكبيم) 0401101

 1 ( انؼًه2ٙانغٕٛنٕعٛب انؼبيخ ) 0801109 3 (1انغٕٛنٕعٛب انؼبيخ ) 0801106

 3 انكبهرٕعوافٛب انولًٛخ 0802110 1 ( انؼًه1ٙانغٕٛنٕعٛب انؼبيخ ) 0801107

 3 نؼهٕو األهع َظى إكاهح لٕاػل انجٛبَبد 0802111 3 (1انفٛيٚبء انؼبيخ ) 0402101

 2 يفبْٛى انجٛبَبد انغغوافٛخ 0802112 3 (1كًٛٛبء ػبيّ ) 0403101

 3 رمُٛبد انجٛبَبد انًكبَٛخ 0802113 1 ( انؼًه1ٙكًٛٛبء ػبيّ ) 0403103

 24 انًجًىع 23 انًجًىع

 

 انثبَُــــت انسُــــت

 انثبٍَ انفصم األول انفصم

 اسى انًسبق رلى انًسبق
انسبػبث 
 انًؼخًذة

 اسى انًسبق انًسبق رلى
انسبػبث 
 انًؼخًذة

 3 يزغهت عبيؼخ - 3 يزغهت عبيؼخ -

 3 يمليخ فٙ االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔػهٕو انفضبء 0802220 3 ألهعرغجٛمبد ؽبٍٕثٛخ فٙ ػهٕو ا 0801161

 3 انًَبؽخ انًَزٕٚخ 0802241 3 يجبكئ انقوائظ ٔانًَبؽخ 0802114

 3 َظبو رؾلٚل انًٕالغ انؼبنًٙ 0802242 3 رظًٛى لٕاػل انجٛبَبد انغغوافٛخ 0802210

 3 ًنعخ انجٛبَبد انًكبَٛخ رؾهٛم َٔ 0802212 3 يمليخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ 0802211

 3 انًَبؽخ انزظٕٚوٚخ 0802320 3 انزؾهٛم اإلؽظبئٙ ثبنؾبٍت اٜنٙ  0802240

 24 انًجًىع 24 انًجًىع

  

 انثبنثـــــت انسُـــــت

 انثبٍَ انفصم األول انفصم

 اسى انًسبق رلى انًسبق
انسبػبث 
 انًؼخًذة

 اسى انًسبق رلى انًسبق
انسبػبث 
 انًؼخًذة

 3 يزغهت عبيؼخ - 3 زغهت عبيؼخي -

 3 يَبق افزٛبه٘ - 3 يزغهت عبيؼخ -

 3 خَٛظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔاإلكاهح انجٛئ 0802311 3 يَبق افزٛبه٘ -

 3 انؾضو٘ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔانزقغٛظ 0802312 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ثبنًٕعبد انللٛمخ 0802321

 3 أٍبٍٛبد انزقغٛظ اإللهًٛٙ 0802440 3 رؾهٛم ٔيؼبنغخ انظٕه انولًٛخ 0802322

  3 َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ إلكاهح انًوافك انؼبيخ 0802310

 21 انًجًىع 24 انًجًىع

 

 انزابؼـــت انسُـــت

 انثبٍَ انفصم األول انفصم

 اسى انًسبق رلى انًسبق
انسبػبث 
 انًؼخًذة

 اسى انًسبق رلى انًسبق
انسبػبث 
 انًؼخًذة

 3 يَبق افزٛبه٘ - 3 يزغهت عبيؼخ -

 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔػهٕو األهع  0802422 3 يزغهت عبيؼخ -

 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانجٛئخ 0802421 3 يَبق افزٛبه٘ -

 1 يلفم إنٗ انزؾهٛم اٜنٙ 0801464 3 يَبق افزٛبه٘ -

 3 يشؤع رقوط 0802450 3 االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانلهاٍبد انًبئٛخ 0802420

 23 انًجًىع 21 انًجًىع
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 بعذ عن واالسحشعار الجغرافية الوعلىهات نظن قسن هاطرحي الحي وساقاتال وصف

 سبػبث يؼخًذة 3 انكبرحىجزافُب انزلًُت 2421222

 Digital Cartography انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

ولًٛخ، أٔعّ االفزالف ثٍٛ انقوٚغخ انٕهلٛخ انزمهٛلٚخ ٔانقوٚغخ انولًٛخ، يفٕٓو انكبهرٕعوافٛب انولًٛخ ٔيؼُٗ انقوٚغخ ان
ٍٔبئم إكفبل ثٛبَبد انقوٚغخ انولًٛخ )ػًهٛبد انزولٛى انٛلٔ٘، انًَؼ انضٕئٙ، انزولٛى اٜنٙ، ؽفظ انقوٚغخ انولًٛخ 

نًٕضٕػٛخ ٔإَشبء األشكبل انجٛبَٛخ ٔػوضٓب، انزؾكى فٙ يمٛبً انوٍى، ٔانًَمظ، اٍزقلاو انؾبٍت اٜنٙ فٙ إَشبء انقوائظ ا
 انضالصٛخ األثؼبك، لواءح ٔرفَٛو انقوائظ انًٕضٕػٛخ ٔاألشكبل انجٛبَٛخ

 

 سبػبث يؼخًذة 3 نؼهىو األرض َظى إدارة لىاػذ انبُبَبث 2421222

 Databases Management Systems (DBMS) for Earth 
Sciences 

 انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ

بْٛى، رظًٛى ٔرغجٛمبد َظى إكاهح لٕاػل انجٛبَبد، انًُبمط انًُغمٛخ ٔانفؼهٛخ، انًؼبٚوح، نغبد االٍزفَبه، ىٚبكح األٌٍ ٔانًف

مٛخ ٔانٓويٛخ ٔانشجكٛخ، انزؤيٍٛ ٔانزكبيم، لٕاػل انجٛبَبد انًٕىػخ، انزؾكى فٙ االٍزقلاو ئفؼبنٛخ االٍزفَبه، لٕاػل انجٛبَبد انؼال

 انًزيايٍ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 انبُبَبث انجغزافُت يفبهُى 2421221

 Concepts of Geographic Data انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

إَٔاع انجٛبَبد انغغوافٛخ ٔفظبئظٓب، يظبكه انجٛبَبد انغغوافٛخ، اإلؽلاصٛبد ٔانًَبلظ، ٍٔبئم عًغ ٔإكفبل انجٛبَبد 

ًٕاطفبد انمٛبٍٛخ نهجٛبَبد، عوق رشفٛو انجٛبَبد، لٕايٌٛ انجٛبَبد انغغوافٛخ، انزمُٛبد انًقزهفخ )انًَؼ انزمهٛل٘ ٔانؾلٚش(، ان

 انًكبَٛخ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 حمُُبث انبُبَبث انًكبَُت 2421223

 Techniques of Spatial Data انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

جوايظ انًقزهفخ يضم أعٓيح انًَبؽخ انولًٛخ رمُٛبد عًغ انجٛبَبد انًكبَٛخ، ٔإكفبنٓب ٔيؼبنغزٓب ٔإفواعٓب ثبٍزقلاو األعٓيح ٔان

ٔعٓبى رٕلٛغ اإلؽلاصٛبد، َٔظبو انكشف انواكاه٘ رؾذ انَغؼ، ٔآالد انزظٕٚو انولًٛخ، ٔيقليبد االَزوَذ،  انًولًبد، 

 أعٓيح رؾًٛم انجٛبَبد، أعٓيح انؼوع ٔإفواط انقوائظ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 يببدئ انخزائط وانًسبحت 2421220

 Principles of Mapping and Surveying انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

يفٕٓو انكبهرٕعوافٛب ٔأًْٛزٓب، إَٔاع انقوائظ، شكم األهع ٔأثؼبكْب، انشجكخ انفهكٛخ، يَبلظ انقوائظ، يمٛبً انوٍى، لٛبً 

ائظ انولًٛخ، يغ انزوكٛي ػهٗ انًَبفبد ٔانًَبؽبد، يمليخ فٙ َظى اإلؽلاصٛبد انًؾهٛخ ٔانؼبنًٛخ، فوائظ األهكٌ، إَشبء انقو

 رًُٛخ يٓبهاد انغبنت فٙ انزؼبيم يغ انقوائظ ثبٍزقلاو انؾبٍت اٜنٙ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 حصًُى لىاػذ انبُبَبث انجغزافُت 2421122

 Geo-Database Design  62421222انًخطهب  انسببك 

هٙ نهمٕاػل، يفٕٓو انزظًٛى انٕالؼٙ نهمبػلح، رؾلٚل يظبكه رقغٛظ ٔرظًٛى لٕاػل انجٛبَبد، يفٕٓو انزظًٛى انًضبنٙ أٔ انزقٛ

انجٛبَبد، عوق ٍٔٔبئم إَشبء لبػلح انجٛبَبد، إكاهح لبػلح انجٛبَبد ٔطٛبَزٓب، يشبهكخ انجٛبَبد، ػًهٛبد انزؾٕٚم ٔرمُٛبرٓب، 

 للخ ٔيٕاطفبد انمجٕل.عوق رؾٕٚم انجٛبَبد انًزبؽخ، إكفبل انجٛبَبد انٕطفٛخ، عوق اٍزٛواك انجٛبَبد انولًٛخ، ان
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 سبػبث يؼخًذة 3 يمذيت فٍ َظى انًؼهىيبث انجغزافُت 2421122

 Introduction to GIS  62421223انًخطهب  انسببك 

يبْٛخ ػهى َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ، عجٛؼخ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔفظٕطٛزٓب، عوق رًضٛم ظبْواد ٍغؼ 

و َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔرغٕهْب، انؼاللخ ثٍٛ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔانكبهرٕعوافٛب اٜنٛخ األهع ٔكلخ انزًضٛم، يفٕٓ

)انولًٛخ(، يكَٕبد َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ، يكَٕبد ثوايظ َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ، عوق رًضٛم انجٛبَبد فٙ َظى 

َبد انغغوافٛخ ٔاٍزقلايبرٓب ٔيظبكه ثٛبَبرٓب، ػًهٛبد االٍزفَبه انًؼهٕيبد انغغوافٛخ )يزغٓخ، ٔيزَبيذ( ، يفٕٓو لٕاػل انجٛب

ٔانزؾهٛم انغغوافٙ، ًَبمط يٍ اٍزقلايبد ٔرغجٛمبد َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ فٙ يغبالد اٍزقلاو األهع، ٔانجٛئخ، ٔإكاهح 

 انًٕاهك، ٔانلهاٍبد انَكبَٛخ.
 

 ةسبػبث يؼخًذ 3 ححهُم وًَذجت انبُبَبث انًكبَُت 2421121

 Spatial Analysis and Modeling  62421223انًخطهب  انسببك 

يفٕٓو انزؾهٛم انًكبَٙ، انجٛبَبد انغغوافٛخ ٔانمٛبً، رمُٛبد اإلؽظبء انًكبَٙ، أٍبنٛت رؾهٛم انجٛبَبد فٙ َظى انًؼهٕيبد 

ٕثٕنٕعٙ، رؾهٛم األٍغؼ ًَٔبمط االَؾلاه، االرؾبك، انؼاللبد انًكبَٛخ ٔإَٔاع انزغبثك انغ -انليظ  -اإلماثخ  -انغغوافٛخ )انؾوو 

 انزؾهٛم االٍزكشبفٙ ٔانغوق االٍزُزبعٛخ، انزالىو انًكبَٙ، فؾض كلخ انجٛبَبد.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 يمذيت فٍ االسخشؼبر ػٍ بؼذ وػهىو انفضبء 2421112

 Introduction to Remote Sensing and Space Science انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

ٌ االٍزشؼبه ػٍ ثؼل، انغبلخ انكٓؤيغُغَٛٛخ، رظُٛف األلًبه انظُبػٛخ، فظبئض انًوئٛبد انفضبئٛخ، فظبئض ثٛبَبد أٍ

االٍزشؼبه ػٍ ثؼل، انللخ انًكبَٛخ ٔانييُٛخ ٔانغٛفٛخ  انؼاللخ ثٍٛ االٍزشؼبه ػٍ ثؼل َٔظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ، أٌٍ 

 انؼُبطو انُٓلٍٛخ نهظٕهح، رؾهٛم ٔرفَٛو انظٕه انغٕٚخ ٔانفضبئٛخ. انًَبؽخ انزظٕٚوٚخ، رقغٛظ ػًهٛبد انزظٕٚو،
 

 سبػبث يؼخًذة 3 أسبسُبث انًُبخ انخطبُمٍ 2421132

 Principles of Applied Climatology انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

فظبئظّ، ػُبطو انغمٌ ٔانًُبؿ، انغغوافٛخ انًُبفٛخ ٔانًُبؿ انزغجٛمٙ ٔػاللزّ ثبنؼهٕو انًقزهفخ، روكٛت انغالف انغٕ٘ ٔ

رظُٛفبد انًُبؿ، رؾهٛم انجٛبَبد انًُبفٛخ يغ انزغجٛك ػهٗ يُبؿ األهكٌ، يٕضٕػبد رغجٛمٛخ )انًُبؿ ٔرؤلهى اإلََبٌ، انًُبؿ 

 ٔانؼًبهح، انًُبؿ ٔرٕىٚغ األيواع(.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 انخحهُم اإلحصبئٍ ببنحبسب اِنٍ 2421102

 Computer Statistical Analysis انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

افزجبه  -االهرجبط ٔاالَؾلاه -انزٕىٚؼبد االؽزًبنٛخ -إَٔاع انجٛبَبد انغغوافٛخ، انزؾهٛم اإلؽظبئٙ )يمبٌٚٛ انُيػخ انًوكيٚخ

ٔرهقٛض انفوضٛبد(، إػلاك انجٛبَبد نهًؼبنغخ اإلؽظبئٛخ ثبٍزقلاو انؾبٍت اٜنٙ، إَشبء انًهفبد ٔرؼلٚم انجٛبَبد، ٔطف 

انجٛبَبد ٔافزجبه انفوضٛبد، لٛبً انؼاللبد ثٍٛ انًزغٛواد، االٍزُزبط اإلؽظبئٙ يغ انزؤكٛل ػهٗ انؼاللخ ثٍٛ انؼُٛخ ٔانًغزًغ 

 اإلؽظبئٙ، رغجٛمبد ػهٗ انزؾهٛم اإلؽظبئٙ اٜنٙ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 انًسبحت انًسخىَت 2421102

 Plane Surveying 2421223نًخطهب  انسببك6 ا 

ػهى انًَبؽخ ٔانقوائظ انغغوافٛخ، لٛبً انئاٚب، انمٛبً انزبكٕٛيزو٘، إَٔاع انًضهؼبد، عوق انوفغ انًَبؽٙ، انًٛياَٛخ 

انغٕنٛخ ٔانشجكٛخ، إَشبء انقوائظ انكُزٕهٚخ، شجكبد انًضهضبد، يغ انزوكٛي ػهٗ َظى اإلؽلاصٛبد انؼبنًٛخ ثبٍزقلاو انُظبو 

 .انؼبنًٙ نزؾلٚل انًٕالغ انفهكٛخ
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 سبػبث يؼخًذة 3 َظبو ححذَذ انًىالغ انؼبنًٍ 2421101

 Global Positioning System انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

ٔاألَٕاع  NAVSTARنًؾخ ػبيخ يزؼًمخ نُظبو رؾلٚل انًٕالغ انؼبنًٙ، ٔيفٕٓو َظبو رؾلٚل انًٕالغ انؼبنًٙ ٔٔطف أللًبه 

انؼبنًٙ ٔٚشًم منك انًكَٕبد األٍبٍٛخ  نهُظبو ٔاأللًبه انظُبػٛخ ٔانٕٓائٛبد، ٔأعٓيح  انًقزهفخ يٍ أَظًخ  َظبو رؾلٚل انًٕالغ

 ٔانزٕلٛذ ٔاإلشبهاد انقبعئخ ثًب فٙ منك يفبْٛى انزشٕٚش ٔانزشفٛو. اإلشبهاداٍزمجبل انًؾغبد األهضٛخ يغ انزوكٛي ػهٗ 
 

 سبػبث يؼخًذة 3 َظى انًؼهىيبث انجغزافُت إلدارة انًزافك 2421322

 GIS for Facility Management  62421223انًخطهب  انسببك 

إكاهح انًوافك ثبٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ، رمُٛبد عًغ انجٛبَبد, ٔركبيهٓب. رغجٛمبد َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ فٙ إكاهح 

د ٔانًُشآد انؼَكوٚخ، ٔأَظًخ انُمم، انًوافك ثًب فٙ منك )انًٛبِ ٔيٛبِ انظوف انظؾٙ ٔانكٓوثبء ٔانغبى ٔانٓبرف( ٔانًغبها

 ٔأَظًخ رمُٛخ انًؼهٕيبد، َٔظى انًهكٛخ ٔانًجبَٙ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 َظى انًؼهىيبث انجغزافُت واإلدارة انبُئُت 2421322

 GIS and Environmental Management  62421223انًخطهب  انسببك 

جٛئٛخ، رمٛٛى األصو انجٛئٙ ٔانزظًٛى انجٛئٙ، االلزظبك انجٛئٙ َٔظى انًؼهٕيبد ػهى انجٛئخ، يجبكئ اإلكاهح انجٛئٛخ، ٔانَٛبٍبد ان

 انغغوافٛخ فٙ اإلكاهح انجٛئٛخ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 َظى انًؼهىيبث انجغزافُت وانخخطُط انحضزٌ 2421321

 GIS for Urban Planning  62421223انًخطهب  انسببك 

ًبهٍخ انزقغٛظ انؾضو٘ يغ انزوكٛي ػهٗ رقغٛظ اٍزقلايبد األهاضٙ فٙ رغجٛمبد َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ فٙ ي

 انًَزٕٚبد انًؾهٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانمضبٚب انجٛئٛخ ماد انًزورجخ ػهٗ ْنا انزقغٛظ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 انًسبحت انخصىَزَت 2421312

 Photogrammetry  62421112انًخطهب  انسببك 

ٚخ، ُْلٍخ انظٕه انغٕٚخ، ػًهٛخ انزظٕٚو انغٕ٘، انًزغهجبد األٍبٍٛخ نهظٕه عٕٚخ، انزظٕٚو انغٕ٘، إَٔاع انظٕه انغٕ

 ٔانزقغٛظ ٜالد انزظٕٚو، رفَٛو انظٕه انغٕٚخ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 االسخشؼبر ػٍ بؼذ ببنًىجبث انذلُمت 2421312

 Microwave Remote Sensing  62421112انًخطهب  انسببك 

شؼبه ػٍ ثؼل ثبنًٕعبد انللٛمخ يغ انزوكٛي ػهٗ االٍزشؼبه ػٍ ثؼل يٍ انفضبء ٔيٍ انغالف انًٕضٕػبد انًقزهفخ نالٍز

انغٕ٘ نألهع، نلهاٍخ ٔاألهع، ٔانًؾٛغبد، ٔرغجٛمبد االٍزشؼبه ػٍ ثؼل ثبنًٕعبد انللٛمخ يغ فالل انزمُٛبد انُشغخ 

ٍزشؼبه ثبنًٕعبد انللٛمخ يٍ انفضبء عُجب إنٗ )انواكاه( ٔانَهجٙ )انمٛبً االشؼبػٙ( ٔانمضبٚب انًزظهخ ثزظًٛى أعٓيح اال

 عُت يغ َظوٚخ انُمم اإلشؼبػٙ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 ححهُم ويؼبنجت انصىر انزلًُت 2421311

 Digital Image Processing and Analysis   2421112انسببك6 انًخطهب 

 -انًوئٛبد انولًٛخ )يؼبنغخ انزجبٍٚ، يؼبنغخ رؼلك انًوئٛبد رمُٛبد انًؼبنغخ ٔانزؾهٛم انولًٙ نجٛبَبد االٍزشؼبه ػٍ ثؼل، يؼبنغخ

 انزؾهٛم(، اإلفواط، انزغًٛغ. -رظُٛف انًوئٛبد -انجظًخ انغٛفٛخ  -انزؾٕٚم -رؼيٚي انظٕهح
 



11 

 

 

 سبػبث يؼخًذة 3 إدارة انبُئت وحًبَخهب 2421302

 Environmental Management and Protection انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

انًفبْٛى األٍبٍٛخ إلكاهح انجٛئخ ٔؽًبٚزٓب، إكاهح اٍزغالل انًٕاهك انغجٛؼٛخ ٔؽًبٚخ انجٛئخ، هطل ٔيزبثؼخ األؽٕال انجٛئٛخ 

)انغوق، انًؼلاد ٔإَشبء انقوائظ انجٛئٛخ(، عوق ٍٔٔبئم انًؾبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔؽًبٚزٓب، انزقغٛظ انجٛئٙ ٔانزشوٚؼبد 

 بفظ ػهٛٓب، انجٛئخ ٔانَٛبٍخ انًؾهٛخ ٔانلٔنٛخ.ٔانمٕاٍَٛ انزٙ رؾًٙ انجٛئخ ٔرؾ
 

 سبػبث يؼخًذة 3 االسخشؼبر ػٍ بؼذ وانذراسبث انًبئُت 2421012

 Remote Sensing and Water Studies  62421112انًخطهب  انسببك 

بد انًٛبِ انَغؾٛخ انزغجٛمبد انؼًهٛخ نالٍزشؼبه ػٍ ثؼل ثبٍزقلاو انًُبعك انًقزهفخ يٍ انغٛف انكٓؤيغُبعَٛٙ نلهاٍ

 ٔاالٍزلالل ػهٗ انًٛبِ انغٕفٛخ.

 

 سبػبث يؼخًذة 3 االسخشؼبر ػٍ بؼذ وانبُئت 2421012

 Remote Sensing and the Environment  62421112انًخطهب  انسببك 

ٚت ػهٗ رغجٛك انًجبكئ رمُٛبد االٍزشؼبه ػٍ ثؼل فٙ انمٛبٍبد ٔانًؼغٛبد انجٛئٛخ ثٕاٍغخ انغبئواد ٔاأللًبه انظُبػٛخ ٔانزله

 انفٛيٚبئٛخ انجَٛغخ نإلشؼبع انكٓؤيغُبعَٛٙ فٙ عًغ ْنِ انًؼغٛبد ٔرفَٛوْب نؾم انمضبٚب انجٛئٛخ انًقزهفخ.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 االسخشؼبر ػٍ بؼذ فٍ ػهىو األرض 2421011

 Remote Sensing for Earth Sciences  62421112انًخطهب  انسببك 

خ نزغجٛمبد االٍزشؼبه ػٍ ثؼل فٙ يغبالد ػهٕو األهع )انغالف انغٕ٘ ٔانغالف انؾٕٛ٘ ٔانغالف انًبئٙ انًفبْٛى انوئَٛٛ

ي انزغٛٛواد انييُٛخ ٔانًكبَٛخ فٙ انغالف انًبئٙ ٔانغالف ٛٔانغالف األهضٙ(. يمليخ  فٙ رؾلٚل انزواكٛت انغٕٛنٕعٛخ، رًٛ

 انغٕ٘، ٔانغالف انؾٕٛ٘ )انُجبرٙ(.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 انخخطُط اإللهًٍُ أسبسُبث 2421002

 Principles of Regional Planning انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

يفٕٓو انزقغٛظ ٔإَٔاػّ، يشكالد رؾلٚل انٕؽلح انزقغٛغٛخ )األلبنٛى(، اإلعبه انزبهٚقٙ ٔانًؼبطو نهزقغٛظ، فهَفخ ٔأٌٍ 

ظ اإللهًٛٙ ٔانؾضو٘ ٔرقغٛظ انًٕاهك، رؾهٛم انًشكالد َٔظوٚبد انزقغٛظ اإللهًٛٙ يغ انزوكٛي ػهٗ ػًهٛبد انزقغٛ

ٔانمضبٚب ٔانزمُٛبد انزقغٛغٛخ فٙ ألبنٛى انزقغٛظ، رؾلٚل األْلاف ٔانمٕٛك )انَٛبٍٛخ ٔااللزظبكٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانجٛئٛخ(، ًَبمط 

 مبد ػهٗ االهكٌ.ػبيخ يٍ انزقغٛظ انيهاػٙ ٔانظُبػٙ ٔانؾضو٘ ٔرقغٛظ انقليبد يغ انزوكٛي فٙ انًُبمط ٔانزغجٛ
 

 سبػبث يؼخًذة 3 انخمُُى انبُئٍ فٍ انخخطُط 2421001

 Environmental Evaluation in Planning انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

أًْٛخ ػًهٛبد رؾهٛم رمٛٛى انزؤصو انجٛئٙ، عوق ٔيُبْظ انزمٛٛى يٍ ؽٛثش ػاللبرٓثب ثثبنزمٛٛى انجٛئثٙ فثٙ انزقغثٛظ، ٔمنثك يثٍ فثالل          
بالد يؼبطوح يغ انزوكٛي ػهٗ انزغثبهة انُبثؼثخ يثٍ ٔالثغ انزقغثٛظ فثٙ انثٕعٍ انؼوثثٙ ثشثكم ػثبو ٔاألهكٌ ثشثكم            كهاٍبد ؽ

 فبص.
 

 سبػبث يؼخًذة 3 يشزوع حخزج 2421012

 Graduation Project انًخطهب  انسببك6 ال َىجذ 

قلاو َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ركبيم َظى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ، أكٔاد رظًٛى ٔإَشبء انًشؤع انزغجٛمٙ ثبٍز

ثؼل، رؾلٚل انًزغهجبد، انزظًٛى انًضبنٙ أٔ انزقٛهٙ، إعواء انًَٕؽبد نزؾلٚل انجٛبَبد انًٕعٕكح، رمٛٛى األعٓيح ٔانجوايظ، 

يؼٍٛ(. ُٚمٕو  يظبكه انجٛبَبد، رقغٛظ ٔرظًٛى لبػلح ثٛبَبد انًشؤع، انًشؤع انزغوٚجٙ )افزٛبه انزغجٛك انًُبٍت نًٕضٕع

 .انغبنت ثبنزؼبيم يغ انَُٛظ انًزكبيم نًغًٕػخ األكٔاد انزؾهٛهٛخ ٔانزمُٛبد انزٙ رؼهًٓب

 


