
 1 

 

 
 

 

 

 جبيؼـــــــخ آل انجيذ

 يؼهذ ػهىو األرض و انجيئخ

 

 خـخ انذراضيـانخط

 نذرجـخ انجكبنىريـىش

 فـــي

 نظى انًؼهىيبد انجغرافيخ واالضزشؼبر ػن ثؼذ

 

8102 – 8102 

 

 



 2 

 

 نظى انًؼهىيبد انجغرافيخ واالضزشؼبر ػن ثؼذ لطى 

 ػهىو االرض وانجيئخ يؼهذ

 خ آل انجيذجبيؼ   

 

 نظى انًؼهىيبد انجغرافيخ واالضزشؼبر ػن ثؼذ انخطخ انذراضيخ نذرجخ انجكبنىريىش في
 

 نظى انًؼهىيبد انجغرافيخ واالضزشؼبر ػن ثؼذ انجكبنىريىش في  اضى انذرجخ )ثبنؼرثيــخ(:

 B.Sc. in Geographical Information Systems and Remote Sensing  اضى انذرجخ )ثبإلنجهيسيـخ(:

                                 

 يكىنبد انخطخ: -أ 
 :انزبنٙعبػخ يؼزًذح يٕصػخ ػهٗ انُؾٕ  132رزكـٌٕ انخطخ انذساعٛخ نذسعخ انجكبنٕسٕٚط يٍ 

 

 انطبػبد انًؼزًذح نىع انًزطهــــت انزطهطم

 22 يزطهجبد انغبيؼخ الا أو

 21 انًؼٓذيزطهجبد  ثبنيبا 

 صيزطهجبد انزخص ثبنثبا 

 انًغبلبد اإلعجبسٚخ -أ  

 انًغبلبد االخزٛبسٚخ -ة

 

69 

15 

 038 انًجًىع

 

 نظبو انزرليى: -ة

 

   :انًؼهذريس  -0

 / انًؼهذ انكهيــــخ انريس

 ػهٕو االسض ٔانجٛئخ انزطجٛمٛخ  80

 

 :انزخصصبدريـىز  -8

 انزخصص انريس

 ػهٕو االسض ٔانجٛئخ انزطجٛمٛخ 81

 افٛخ ٔاالعزشؼبس ػٍ ثؼذ َظى انًؼهٕيبد انغغش 02

 

 :انًطبلبدريىز  -3

9-1 0-9  4-0 10 12 

                                                                                        

 انًؼهذ      انزخصص انًطزىي انًجبل انزطهطم  

 

 انًطبلبديذنىل ينسنخ انؼشراد )انًجبل( في أرلبو 

 عنوان مجال التخصص رمـز المجال عنوان مجـال التخصص لمجالرمـز ا

 المساحة المستوٌة 6 نظام المعلومات الجغرافٌة 1

2 
التكامل بٌن أنظمة االستشعار عن بعد ونظم  7 االستشعار عن بعد

 المعلومات الجغرافٌة

3 
العلوم التطبٌقٌة، المٌاه، البٌئة، استعماالت األراضً،  8 الجٌولوجٌـــا

 مواضٌع خاصة
 مشروع تخرج 9 أنظمة تحدٌد المواقع 4

5 
المساحة التصوٌرٌة وتحلٌل 

 الصور الجوٌة والفضائٌة
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 :( ضبػخ يؼزًذح ورشًم82يخصص نهب ) الا: يزطهجبد انجبيؼخ:أو

 ( ضبػخ يؼزًذح وهي:02انًزطهجبد اإلججبريخ: يخصص نهب ) -أ

انطبػبد  اضى انًطبق رلى انًطبق د

 انًؼزًذح

 ًزطهت انطبثكان

 - 3 انضمبفخ اإلعاليٛخ 8181221 1

 - 3 انُظى اإلعاليٛخ 8182358 2

 - 3 ؼغكشٚخ *انؼهٕو ان 8688888 3

 - 3 انزشثٛخ انٕغُٛخ 8681188 4

 انُغبػ فٙ ايزؾبٌ انًغزٕٖ 3 )1(انهغخ انؼشثٛخ  1381181 5

 انُغبػ فٙ ايزؾبٌ انًغزٕٖ 3 )1(انهغخ اإلَغهٛضٚخ  1382181 6

يٍ انًٕاد انزٙ  يغبق اخزٛبس٘نهطهجخ غٛش األسدٍَٛٛ ًٔٚكُٓى دساعخ  يغبق انؼهٕو انؼغكشٚخ اخزٛبس٘ؼزجش *ٚ

 رطشؽٓب انغبيؼخ ثذال ػُٓب.

خبسط كهٛزّ ػهٗ أٌ ٚكٌٕ ( عبػبد يؼزًذح ٚخزبسْب انطبنت يٍ 9ٚخصص نٓب ) انًزطهجبد االخزيبريخ: .أ 

 يغبق ٔاؽذ يٍ كم يغبل يٍ انًغبالد انزبنٛخ:

 

 يجبل انؼهىو اإلنطبنيخ ويضى انًطبلبد انزبنيخ:  . 0

انطبػبد  اضى انًطبق رلى انًطبق د

 انًؼزًذح

 انًزطهت انطبثك

 - 3 يذخم إنٗ ػهٕو انمشآٌ ٔانغُخ 8181116 1

 - 3 ؽبظش انؼبنى اإلعاليٙ 8181321 2

 - 3 يذخم إنٗ انزشثٛخ  1182121 3

 1381181 3 (2) انهغخ انؼشثٛخ 1381182 4

 1382181 3 (2انهغخ االَغهٛضٚخ ) 1382182 5

 - 3 ربسٚخ انؾعبسح انؼشثٛخ اإلعاليٛخ 1383181 6

 - 3 ربسٚخ انمذط 1383182 2

 - 3 )1(انهغخ انفشَغٛخ  1384181 0

  3 )1(انهغخ االعجبَٛخ  1384151 9

 - 3 )1(انهغخ االٚطبنٛخ  1384161 18

 - 3 )1(انهغخ األنًبَٛخ  1384121 11

 - 3 )1(انهغخ انفبسعٛخ  1384101 12

 - 3 )1(انهغخ انزشكٛخ   1384191 13

 
 : صبديخ ويضى انًطبلبد انزبنيخيجبل انؼهىو االجزًبػيخ وااللز . 8

انطبػبد  اضى انًطبق رلى انًطبق د

 انًؼزًذح

 انًزطهت انطبثك

 - 3 اإلعالو ٔانمعبٚب انًؼبصشح 8181421 1

 - 3 يذخم إنٗ ػهى انفمّ ٔ أصٕنّ 8182153 2

 - 3 ظٛى األعشح ٔانًغزًغرُ 8182258 3

 - 3 انمبٌَٕ فٙ ؽٛبرُب 8281118 4

 - 3 )1(يجبدئ إداسح األػًبل 8582181 5

 - 3 انشٚبدح ٔاالثزكبس 8582214 6

 - 3 يجبدئ االلزصبد 8582188 2

 - 3 مشاغٛخ ٔ ؽمٕق اإلَغبٌ انذًٚ 8681436 0

 - 3 يذخم إنٗ ػهى انُفظ 1183138 9

 - 3 رشثٛخ األغفبل فٙ اإلعالو 1182228 18

 - 3 آل انجٛذ ٔدٔسْى فٙ انزبسٚخ اإلعاليٙ  1383185 11

 - 3 أخاللٛبد انًُٓخ يٍ يُظٕس إعاليٙ 1481188 12

 - 3 يمبصذ سعبنخ ػًبٌ 1481181 13
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 : يجبل انؼهىو وانزكنىنىجيب وانصحخ ويضى انًطبلبد انزبنيخ . 3

انطبػبد  اضى انًطبق رلى انًطبق د

 انًؼزًذح

 انًزطهت انطبثك

 - 3 اإلػغبص انؼهًٙ نهمشآٌ 8181118 1

 - 3 انفٛضٚبء فٙ ؽٛبرُب 8482188 2

 - 3 انكًٛٛبء فٙ ؽٛبرُب 8483188 3

 - 3 ثٕٛنٕعٛب اإلَغبٌ 8484189 4

 - 3 انؼًبسح اإلعاليٛخ 8283342 5

 - 3 ػهٕو األسض 8081185 6

 - 3 يصبدس انطبلخ 8081113 2

 - 3 يٕاسد انًٛبِ 8081115 0

 - 3 انجٛئخ ٔانزهٕس انجٛئٙ 8081112 9

 - 3 أعبعٛبد َظى انًؼهٕيبد 8982238 18

 - 3 نٛخٔاإلعؼبفبد األ 1881168 11

 - 3 يذخم إنٗ ػهى انفهك 1281181 12

 

 لوأما فٌما ٌتعلق بامتحانات المستوى، ٌتوجب على كافة الطلبة المسجلٌن اعتباراً من بداٌة الفصل األمالحظة: 
ٌسجل الطالب الذي ٌخفق  أنالتقدم لالمتحان فً اللغة العربٌة واللغة االنجلٌزٌة والحاسوب على  2212/2211

 المساقات هً: ه( خارج خطته الدراسٌة وهذ299اً )فً النجاح فً أي من هذه االمتحانات مساقاً استدراكٌ
 

 المساقات االستدراكية: 

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت
 مدةالمعت

 المتطلب السابق

 - 3 انهغخ انؼشثٛخ 1381899 1

 - 3 انهغخ االَغهٛضٚخ 1382899 2

 - 3 يٓبساد انؾبعٕة 8981899 3

 

 

 ( ضبػخ يؼزًذح ورشًم:80يزطهجبد انًؼهذ: يخصص نهب ) ثبنيب:

 د

 انًـــبدح اضى انًبدح رلى

 انطبػبد

 االضجىػيخ

 انطبػبد

 انًؼزًذح

 انطبثك انًزطهت

 ًهٙػ َظش٘

 - 3  3 (1) ٔانزكبيم انزفبظم 8481181 1

 8481181 3  3 (2) ٔانزكبيم انزفبظم 8481182 2

 - 3  3 (1) انؼبيّ انغٕٛنٕعٛب 8081186 3

 - 3  3 (1) انؼبيخ انفٛضٚبء 8482181 4

 8482181 3  3 (2) انؼبيخ انفٛضٚبء 8482182 5

 - 3  3 (1) انؼبيخ انكًٛٛبء 8483181 6

 - 3  3 (1) انؼبيخ انؾٛبرٛخ انؼهٕو 8484181 2

  21 انًغًٕع
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 :( ضبػخ يؼزًذح ورشًم24ثبنثبا: يزطهجبد انزخصص: يخصص نهب )

 ( ضبػخ يؼزًذح، ورشًم انًطبلبد انزبنيخ: 69انًطبلبد اإلججبريخ: يخصص نهب ) -أ

 د
رلى 

 انًطبق
 اضى انًطبق

انطبػبد  انطبػبد األضجىػيخ

 انًؼزًذح

زطهت انً

 ػًهٙ َظش٘ انطبثك

 - 3 - 3 انكبسرٕعشافٛب انشلًٛخ  0802110 1

 - 3 - 3 لٕاػذ انجٛبَبد انغغشافٛخ ٔرصًًٛٓب 0802115 2

يجبدئ انجشيغخ فٙ َظى انًؼهٕيبد  0802116 3

 (1انغغشافٛخ )

3 - 3 - 

 - 4 3 3 أعبعٛبد َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ  0802112 4

 0802112 3 - 3 خشائػ ٔاإلعمبغبد انغغشافٛخ ػهى ان 0802118 5

 - 4 3 3 اعبعٛبد االعزشؼبس ػٍ ثؼذ   0802120 6

 0802117 4 3 3 رؾهٛم ثٛبَبد َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ 0802213 2

يجبدئ انجشيغخ فٙ َظى انًؼهٕيبد  0802214 0

 (2انغغشافٛخ )

3 - 3 0802116 

 0802120 3 - 3 فعبءانًُصبد ٔانًغغبد ٔػهٕو ان 0802221 9

 0802128 4 3 3 رؾهٛم ٔيؼبنغخ انصٕس انشلًٛخ 0802222 18

 - 3 - 3 يجبدئ انًغبؽخ  0802260 11

رطجٛمبد َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ فٙ  0802313 12

  إداسح انكٕاسس انطجٛؼٛخ

3 - 3 0802117 

رطجٛمبد َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ فٙ  0802314 13

 انًٕاسد انطجٛؼٛخ

3 - 3 0802117 

 0802222 3 - 3 االعزشؼبس ػٍ ثؼذ ثبنًٕعبد انذلٛمخ  0802321 14

 0802222 3 - 3 يجبدئ انجشيغخ  فٙ االعزشؼبس ػٍ ثؼذ 0802324 15

األلًبس انصُبػٛخ نهًالؽخ أَظًخ  0802325 12

 انؼبنًٛخ

3 3 4 - 

 0802222 4 3 3  انًغبؽخ انزصٕٚشٚخٔ انزصٕٚش انغٕ٘ 0802451 10

 0802222 3 0 3 رؾهٛم ٔرفغٛش انصٕس انغٕٚخ  0802452 19

رطجٛمبد االعزشؼبس ػٍ ثؼذ فٙ  0802453 28

 انًٕاسد انطجٛؼٛخ

3 - 3 0802222 

 يٕافمخ لغى 3 6 0 انزذسٚت انؼًهٙ  0802401 21

 يٕافمخ لغى 1 - 1 (1) يششٔع رخشط 0802491 22

 0802491 2 - 2 (2) يششٔع رخشط 0802492 23

  69  انًجًىع

 
 ( ضبػخ يؼزًذح، يزى اخزيبرهب ين انًطبلبد انزبنيخ:05انًطبلبد االخزيبريخ : يخصص نهب ) –ة 

 د
رلى 

 انًطبق
 اضى انًطبق

انطبػبد 

 األضجىػيخ
انطبػبد 

 انًؼزًذح

انًزطهت 

 انطبثك
 ػًهٙ َظش٘

 0802116 3 - 3 انجشيغخ ثهغخ عبفب 0901211 1

 3 - 3 0802112 (DEMضٛم انؼذد٘ نهزعبسٚظ )انزً 0802250 2

3 808126

1 

 8081186 3 - 3 انًؼهٕيبد ٔركُٕنٕعٛب األسض ػهٕو

 - 3 - 3 َظى اإلداسح انجٛئٛخ 0802281 4

 8081186 3 - 3 انغٕٛيٕسفٕنٕعٛب انزطجٛمٛخ 0802330 5

 - 3 - 3 األساظٙ درخطٛػ ٔإداسح اعزؼًبال 0802381 6

 - 3 - 3 انزخطٛػ اإللهًٛٙأعبعٛبد  0802383 2

 0802112 3 - 3 إداسح يشبسٚغ فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ 0802414 0

 8081186 3 - 3 إداسح انًٕاسد انًبئٛخ فٙ انًُبغك انغبفخ 0802484 9

 0802222 3 - 3 االعزشؼبس ػٍ ثؼذ  انهٛضس فٙركُٕنٕعٛب  10802424
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8 

 

 ثؼذ ػن واالضزشؼبر انجغرافيخ انًؼهىيبد نظى في انجكبنىريىش خطخ ًطبلبدان وصف

0802110 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) انكبررىجرافيب انرلًيخ

Digital Cartography   :انًزطهت انطبثك- 

يفٕٓو انكبسرٕعشافٛب انشلًٛخ ٔيؼُٗ انخشٚطخ انشلًٛخ، أٔعّ االخزالف ثٍٛ انخشٚطخ انٕسلٛخ انزمهٛذٚخ ٔانخشٚطخ 

َبد انخشٚطخ انشلًٛخ )ػًهٛبد انزشلٛى انٛذٔ٘، انًغؼ انعٕئٙ، انزشلٛى اٜنٙ، ؽفع انشلًٛخ، ٔعبئم إدخبل ثٛب

انخشٚطخ انشلًٛخ ٔػشظٓب، انزؾكى فٙ يمٛبط انشعى، ٔانًغمػ، اعزخذاو انؾبعت اٜنٙ فٙ إَشبء انخشائػ 

 ألشكبل انجٛبَٛخانًٕظٕػٛخ ٔإَشبء األشكبل انجٛبَٛخ انضالصٛخ األثؼبد، لشاءح ٔرفغٛش انخشائػ انًٕظٕػٛخ ٔا

 

0802115 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) رصًيًهبولىاػذ انجيبنبد انجغرافيخ 

Geographical Databases and Design  :انًزطهت انطبثك- 

األعظ ٔانًفبْٛى، رصًٛى ٔرطجٛمبد َظى إداسح لٕاػذ انجٛبَبد، انًُبرط انًُطمٛخ ٔانفؼهٛخ، انًؼبٚشح، نغبد 

االعزفغبس، لٕاػذ انجٛبَبد انؼالئمٛخ ٔانٓشيٛخ ٔانشجكٛخ، انزأيٍٛ ٔانزكبيم، لٕاػذ انجٛبَبد االعزفغبس، صٚبدح فؼبنٛخ 

 انًٕصػخ، انزؾكى فٙ االعزخذاو انًزضايٍ.

 

0802106 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) (0) خ في نظى انًؼهىيبد انجغرافيخيجبدئ انجريج

Programming Principles for GIS (1)  :انًزطهت انطبثك- 

مذيخ ػنٍ انؾٕاعنٛت انشخصنٛخ، رنبسٚخ انؾبعنٕة ٔرطجٛمبرنّ، َظنبو انزنشلٛى انضُنبئٙ، رًضٛنم انجٛبَنبد ثبنؾبعنٕة، ي

انذاخهٛننخ: ٔؽننذح انًؼبنغننخ انًشكضٚننخ ٔانننزاكشح ٔٔؽننذاد اإلدخننبل ٔاإلخننشاط. أَظًننخ  ٔأعننضا ِرُظننٛى انؾبعننٕة 

. يمذينخ ػنٍ االَزشَنذ انزمذيٛنخانؼنشٔض ٔ انغنذأل اإلنكزشَٔٛنخ،ٔيؼبنظ انُصنٕ،،  :انجشايظ انزطجٛمٛخ انزشغٛم،

ٔانزؼشٚنننن أَظًنننخ انجنننشايظ راد انؼاللنننخ ثجنننشايظ انًُزعنننخ ٔانزؾهٛنننم ٔسعنننى  ٔاعنننزخذايبرّ ٔانجشٚنننذ اإلنكزشَٔنننٙ

فنٙ  أعنجٕػٛخ ثبعزخذاو انخٕاسصيٛنّ ٔٚزعنًٍ انًغنبق رطجٛمنبد ػًهٛنخ انغغشافٛخٔأعبعٛبد ؽم انًغبئم انخشائػ.

انطهجخ ػهٗ رطجٛك انًفبْٛى كَُٕٛٛخ انزٕعّ ثهغخ ثنبٚضٌٕ ثبإلظنبفخ انًغبق رذسٚت ٚزعًٍ ْزا . يخزجشاد انؾبعٕة

 د( نًخزهننن انزطجٛمننبGUIنهزؼبيننم يننغ انًهفننبد ٔانمننٕائى ٔانمننٕايٛظ ٔكننزنك ثُننبء ٔسثننػ ٔاعٓننبد االعننزخذاو )

 انؾبعٕثٛخ.

 

0802102 

 ضبػبد يؼزًذح( 4) أضبضيبد نظى انًؼهىيبد انجغرافيخ

Basics of Geographical Information 

Systems 
 -انًزطهت انطبثك: 

يبْٛخ ػهى َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ، غجٛؼخ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انغغشافٛخ ٔخصٕصٛزٓب، غشق رًضٛم ظبْشاد 

عطؼ األسض ٔدلخ انزًضٛم، يفٕٓو َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ ٔرطٕسْب، انؼاللخ ثٍٛ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ 

فٛب اٜنٛخ )انشلًٛخ(، يكَٕبد َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ، يكَٕبد ثشايظ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ، ٔانكبسرٕعشا

، يفٕٓو لٕاػذ انجٛبَبد انغغشافٛخ ٕيبد انغغشافٛخ )يزغٓخ، ٔيزغبيذ(غشق رًضٛم انجٛبَبد فٙ َظى انًؼه

رط يٍ اعزخذايبد ٔرطجٛمبد َظى ٔاعزخذايبرٓب ٔيصبدس ثٛبَبرٓب، ػًهٛبد االعزفغبس ٔانزؾهٛم انغغشافٙ، ًَب

 انًؼهٕيبد انغغشافٛخ فٙ يغبالد اعزخذاو األسض، ٔانجٛئخ، ٔإداسح انًٕاسد، ٔانذساعبد انغكبَٛخ.

 

0802118 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) ػهى انخرائظ واإلضمبطبد انجغرافيخ

Mapping and Geodetic Positioning    :218002انًزطهت انطبثك 

اإلؽذاصٛبد، انزشِٕ ثغجت انزؾٕٚم يٍ انشكم انكشٔ٘ إنٗ  ٔأَظًخعى،  ٔانًٕلغ انغغشافٙ، يمذيخ، يمٛبط انش

انشكم انًغزٕ٘، رصُٛن االعمبغبد ٔخصبئصٓب، ٔاإلعمبغبد األعطٕاَٛخ، ٔاإلعمبغبد األعطٕاَٛخ انزٙ 

انغًزٛخ غٛش رغزخذو فٙ انخشائػ انطجٕغشافٛخ، ٔاإلعمبغبد انًخشٔغٛخ ٔاإلعمبغبد انغًزٛخ، ٔاإلعمبغبد 

 ٕسح.ظانًُ

 

0802120 
 ضبػبد يؼزًذح( 4) أضبضيبد االضزشؼبر ػن ثؼذ

Basics of Remote Sensing  :انًزطهت انطبثك- 
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أعظ االعزشؼبس ػٍ ثؼذ، انطبلخ انكٓشٔيغُطٛغٛخ، رصُٛن األلًبس انصُبػٛخ، خصبئص انًشئٛبد انفعبئٛخ، 

ثؼذ، انذلخ انًكبَٛخ ٔانضيُٛخ ٔانطٛفٛخ  انؼاللخ ثٍٛ االعزشؼبس ػٍ ثؼذ َٔظى خصبئص ثٛبَبد االعزشؼبس ػٍ 

انًؼهٕيبد انغغشافٛخ. ٔإَٔاع ٔظٕػ انصٕسِ. انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ األشؼخ انكٓشٔيغُبغٛغٛخ ٔػًهٛبد 

نزصؾٛؼ انصٕس انفعبئٛخ ٔأْى ػًهٛبد ا انزمبغانزؾغٍٛ. ٔانزؼشٚن ثأْى خصبئص األلًبس انصُبػٛخ، ٔأعبعٛبد 

 ٘انشادٕٚيزش

 

0802213 
 ضبػبد يؼزًذح( 4) رحهيم ثيبنبد نظى انًؼهىيبد انجغرافيخ

GIS Data Analysis   :218002انًزطهت انطبثك 

يفٕٓو انزؾهٛم انًكبَٙ، انجٛبَبد انغغشافٛخ ٔانمٛبط، رمُٛبد اإلؽصبء انًكبَٙ، أعبنٛت رؾهٛم انجٛبَبد فٙ َظى 

االرؾبد، انؼاللبد انًكبَٛخ ٔإَٔاع انزطبثك انطٕثٕنٕعٙ، رؾهٛم  -انذيظ  -اإلراثخ  -شو انًؼهٕيبد انغغشافٛخ )انؾ

 األعطؼ ًَٔبرط االَؾذاس، انزؾهٛم االعزكشبفٙ ٔانطشق االعزُزبعٛخ، انزالصو انًكبَٙ، فؾص دلخ انجٛبَبد.

 

0802214 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) (8) خ في نظى انًؼهىيبد انجغرافيخيجبدئ انجريج

Programming Principles for GIS (2)  :218006انًزطهت انطبثك 

، رطٕٚش ثشايظ كبئُخ انًُؾُٗ  Object-Oriented Programming)) انًفبْٛى األعبعٛخ نهجشيغخ انكَُٕٛٛخ

ظًٍ ثٛئخ يٛكشٔعٕفذ ٔيُصخ دٔد َذ. رطٕٚش ٔػًم ثشايظ كبئُخ انًُؾُٗ ثبعزخذاو يكزجبد كَُٕٛبد انذٔد 

عغشافٛخ ظًٍ ثشيغٛبد َظى انًؼهٕيبد  يؼهٕيبدَظى  أدٔادرطٕٚش ٔثُبء  ،ٕل عزٕدٕٚ دٔد َذَذ ٔ انفٛغ

   انغغشافٛخ انًزخصصخ.

 

0802220 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) انًنصبد وانًجطبد و ػهىو انفضبء

Platforms, Sensors and Space Sciences  :218081انًزطهت انطبثك 

ؽٛش  يٍ ٔػٕٛة ف ػهٗ إَٔاع انًُصبد انفعبئٛخ ٔانًغغبد انًغزخذيخ يضاٚبيفٕٓو انًُصبد انفعبئٛخ ٔانزؼش

َطبق انًذساد ثبإلظبفخ نخصبئص انصٕس انًهزمطخ يٍ  ٔانزكهفخ،ٔاالعزمشاس،ٔانزشدد،ٔػهٗ انًغًٕػخ انفعبئٛخ

 نهًغغبد ٔػاللزٓب ثبنفعبء. انؼبيخٔثؼط انصفبد  خالل انًُصبد انفعبئٛخ ٔانغٕٚخ.

 

0802228 
 ضبػبد يؼزًذح( 4) ويؼبنجخ انصىر انرلًيخ رحهيم

Digital Image Processing and Analysis  :218081انًزطهت انطبثك 

رمُٛبد انًؼبنغخ ٔانزؾهٛم انشلًٙ نجٛبَبد االعزشؼبس ػٍ ثؼذ، يؼبنغخ انًشئٛبد انشلًٛخ )يؼبنغخ انزجبٍٚ، يؼبنغخ 

 انزؾهٛم(، اإلخشاط، انزغًٛغ. - رصُٛن انًشئٛبد -نطٛفٛخ انجصًخ ا -انزؾٕٚم -رؼضٚض انصٕسح -رؼذد انًشئٛبد

 

0802260 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) يجبدئ انًطبحخ

Fundamentals of Surveying   :انًزطهت انطبثك- 

، لٛبط انًغبفبد ٔ رصؾٛؾٓب ، األعطؼ انًشعؼٛخ، أعٓضح لٛبط انضٔاٚب ٔ انضٕٛدٔالٚذ،  األعبعٛخيجبدئ انًغبؽخ 

، انكُزٕسنعجػ أنؼبيٕد٘، االرغبْبد ٔ لٛبط انضٔاٚب ٔ رصؾٛؾٛٓب، انًغؼ انطٕثٕغشافٙ ٔ خطٕغ انزغٕٚخ ٔ ا

 غشق ٔ رمُٛبد انشفغ انًٛذاَٙ، لٛبط انًغبؽبد ٔ انؾغٕو فٙ انًشبسٚغ انُٓذعٛخ.

 

0802303 

رطجيمبد نظى انًؼهىيبد انجغرافيخ في إدارح انكىارس 

 ضبػبد يؼزًذح( 3)  انطجيؼيخ

GIS Applications for Natural Disaster 

Management   :218002انًزطهت انطبثك 

انًفبْٛى انشئٛغٛخ فٙ اداسح  ،انطجٛؼٛخ، اعجبة انكٕاسس انطجٛؼٛخ، إَاع انكٕاسس انطجٛؼٛخانًفٕٓو انؼبو نهكٕاسس 

نغغشافٛخ فٙ انزؼشف كٛفٛخ اعزخذاو اَظًخ انًؼهٕيبد ا ،االعظ انًغزخذيخ فٙ اداسح انكٕاسس ،انطجٛؼٛخانكٕاسس 

 ٔانزُجؤ ثٓب. انطجٛؼٛخ ػهٗ انكٕاسس 

 

0802314 
انًىارد إدارح  فيًؼهىيبد انجغرافيخ رطجيمبد نظى ان

 ضبػبد يؼزًذح( 3) انطجيؼيخ
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GIS applications  for Natural Resources  

Management   
 218002انًزطهت انطبثك: 

. يمذيخ فٙ رؾذٚذ انزشاكٛت ٔانًٛبِٕيبد انغغشافٛخ فٙ يغبالد انغٕٛنٕعٛب انًفبْٛى انشئٛغٛخ نزطجٛمبد َظى انًؼه

انغٕٛنٕعٛخ، رًٛٛض انزغٛٛشاد انضيُٛخ . انزمُٛبد انًغزخذيخ فٙ دساعخ انزشاكٛت انغٕٛنٕعٛخ ٔ دساعخ انًٛبح 

هٕيبد انغغشافٛخ انغطؾٛخ ٔانغٕفٛخ ظًٍ ثٛئخ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ. انًفبْٛى انشئٛغٛخ نزطجٛمبد َظى انًؼ

فٙ يغبالد )انغالف انغٕ٘ ٔانغالف انؾٕٛ٘ ٔانغالف انًبئٙ ٔانغالف األسظٙ(. رمُٛبد َظى انًؼهٕيبد 

ٔانؼًم انًٛذاَٙ ػهٗ رطجٛك انًجبدئ فٙ عًغ ْزِ  انغغشافٛخ فٙ انمٛبعبد ٔانًؼطٛبد انجٛئٛخ ثٕاعطخ انًؼبٚٛش

 .انًؼطٛبد ٔرفغٛشْب نؾم انمعبٚب انجٛئٛخ انًخزهفخ

 

0802380 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) االضزشؼبر ػن ثؼذ ثبنًىجبد انذليمخ

Microwave Remote Sensing  :218888انًزطهت انطبثك 

انًٕظٕػبد انًخزهفخ نالعزشؼبس ػٍ ثؼذ ثبنًٕعبد انذلٛمخ يغ انزشكٛض ػهٗ االعزشؼبس ػٍ ثؼذ يٍ انفعبء ٔينٍ 

مننبد االعزشننؼبس ػننٍ ثؼننذ ثبنًٕعننبد انذلٛمننخ يننغ خننالل انغننالف انغننٕ٘ ننناسض، ٔاألسض، ٔانًؾٛطننبد، ٔرطجٛ

انزمُٛبد انُشطخ )انشاداس( ٔانمعبٚب انًزصنهخ ثزصنًٛى أعٓنضح االعزشنؼبس ثبنًٕعنبد انذلٛمنخ ينٍ انفعنبء عُجنب إننٗ 

 عُت يغ َظشٚخ انُمم اإلشؼبػٙ.

 

0802384 

 ضبػبد يؼزًذح( 3) خ في االضزشؼبر ػن ثؼذيجبدئ انجريج

Programming Principles for Remote 

Sensing 
 218888انًزطهت انطبثك: 

نًُزعخ ثٛبَبد  حكأدا اعزخذايٓبػٍ ثؼذ ٔكٛفٛخ  االعزشؼبس ثجشايظانزؼشٚن ثًفٕٓو انجشيغخ انهغٕٚخ ٔػاللزٓب 

 .نزًضٛم ٔرفغٛش صٕس األلًبس انصُبػٛخ اعزخذايٓبػٍ ثؼذ انفعبئٛخ. ٔكٛفٛخ  االعزشؼبس

 

0802385 
 ضبػبد يؼزًذح( 4) انصنبػيخ نهًالحخ انؼبنًيخأنظًخ األلًبر 

Satellite Systems for Global Navigation  :انًزطهت انطبثك- 

 ، انخصبئص انفٛضٚبئٛخ نهمٛبعبد انغٕٛدٚغّٛ، اإلعفشٔٚذ ٔؽمم انغبرثٛخ،ناسضَظبو االؽذاصٛبد انغٕٛدٚغٙ 

سصبد انًٛذاَٛخ نهغطٕػ انًشعؼٛخ، رؾٕٚم اإلؽذاصٛبد ، إسعبع األٔاألفمٛخعٛخ أانغطٕػ انًشعؼٛخ نإلؽذاصٛبد انش

انغغشافٛخ، رؾذٚذ ؽمم انًغبؽخ انًغزٕٚخ ٔانغٕٛدٚغٛخ، انشجكبد انغٕٛدعٛخ، يمذيخ ػٍ َظبو انزٕلٛغ انؼبنًٙ 

(GPS انؼاللبد انشٚبظٛخ األعبعٛخ نزؾذٚذ اإلؽذاصٛبد ثٕاعطّ ال ،) (GPS غشق رؾذٚذ انًٕلغ ،)ال  ثبعزخذاو

(GPSر ،) صًٛى ٔرُفٛز شجكبد ال  (GPS ،)رؾهٛم األسصبد ثٕاعطخ ثشيغٛبد  يجبدئ (GPS.) 

 

0802450 
 ضبػبد يؼزًذح( 4)  انًطبحخ انزصىيريخو انزصىير انجىي

Aerial photos and Photogrammetry   :218888انًزطهت انطبثك 

 كبيٛشاد انزصٕٚش٘، نهًغؼ انجصشٚبد ػُبصش ٔاألسظٙ، انغٕ٘ انزصٕٚش٘ انًغؼ فٙ ٔرؼشٚفبد يمذيخ

 انًُظبس س ٚخ انغبَجٛخ، ٔاإلصاؽخ انؼًٕدٚخ انغٕٚخ انصٕس انغٕٚخ، انصٕس ٔرؾغٍٛ انمٛبعبد انغٕ٘، انزصٕٚش

 انًبئهخ انغٕٚخ انصٕسٔ يٕدٚخبانؼ انصٕس ثبعزخذاو انخشائػ ٔإَشبء سعى انًضدٔعخ، انًغغًخ انش ٚخ انًغغى،

 

0802452 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) ىيخرحهيم ورفطير انصىر انج

Aerial photos Interpretation and Analysis  :218888انًزطهت انطبثك 

يؼبنغخ اَؾشافبد انؼذعخ  ،انزصٕٚش فٛهىرصؾٛؼ انزشْٕبد انُبرغخ يٍ  ،انغٕٚخ د انصٕسبلٛبط ٔرصؾٛؼ اؽذاصٛ

ٔانُغجٛخ ثٍٛ  انغٕٚخ هصٕسن ؽم ٔاٚغبد انًؼبيالد انًطهمخ انغٕٚخ، غشق اعمبغ انصٕس، نًؼبٚشح انكبيٛشا

يؼبنغخ  ٔانزذسٚت ػهٗ رطجٛمبد ؽبعٕثٛخ. انغٕٚخ هصٕسنٔانزصؾٛؼ  غشق انزمبغغ ٔاالعمبغ، ،عٕٚزٍٛ صٕسرٍٛ

رغطٙ  . رطجٛمبد ػًهٛخٔانزصؾٛؼ انزؾكىثبعزخذاو غشٚمخ انزضهٛش انغٕ٘ َٔمبغ  انغٕٚخ انصٕسيغًٕػخ يٍ 

 .ٔانزصٕٚش انغٕ٘ انًٕاظٛغ انًزُبٔنخ لٙ انًغبؽخ انزصٕٚشٚخ

 

0802453 

 ضبػبد يؼزًذح( 3) ػن ثؼذ في انًىارد انطجيؼيخ االضزشؼبررطجيمبد 

Remote Sensing Applications  for Natural 

Resources   
 218888انًزطهت انطبثك: 

اعبد انًٛبِ انزطجٛمبد انؼًهٛخ نالعزشؼبس ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انًُبغك انًخزهفخ يٍ انطٛن انكٓشٔيغُبغٛغٙ نذس

انغطؾٛخ ٔاالعزذالل ػهٗ انًٛبِ انغٕفٛخ.انًفبْٛى انشئٛغٛخ نزطجٛمبد االعزشؼبس ػٍ ثؼذ فٙ يغبالد ػهٕو األسض 

رؾذٚذ انزشاكٛت انغٕٛنٕعٛخ،  يمذيخ فٙ ،)انغالف انغٕ٘ ٔانغالف انؾٕٛ٘ ٔانغالف انًبئٙ ٔانغالف األسظٙ(
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ٔانًغبل  ،انًبئٙ ٔانغالف انغٕ٘، ٔانغالف انؾٕٛ٘ )انُجبرٙ(رًٛٛض انزغٛٛشاد انضيُٛخ ٔانًكبَٛخ فٙ انغالف 

 .انجٛئٙ

 

 

 

0802421 
 (يؼزًذح بدضبػ 3) انزذريت انؼًهي

Practical Training  :يىافمخ لطىانًزطهت انطبثك 

( 98) يؼزًذح ثؼذ انُغبػ ثـ / ششكخ( أعبثٛغ فٙ يؤعغخ0انزذسٚت انًٛذاَٙ: ٚمٕو انطبنت ثبنزذسٚت انًٛذاَٙ نًذح )

 عبػخ يؼزًذح ٔانًٕافمخ يٍ انمغى

 

0802491 
 (يؼزًذح خضبػ) (0يشروع رخرج )

Graduation Project (1)  :يىافمخ لطىانًزطهت انطبثك 

ثزطجٛمبد َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ ٚمٕو انطبنت أٔ يغًٕػخ يٍ انطهجخ ثبخزجبس يششٔع يشرجػ ثزخصص 

 .ٔثبنزُغٛك يغ انمغىٔاالعزشؼبس ػٍ ثؼذ 

 

0802498 
 )ضبػزين يؼزًذرين( (8يشروع رخرج )

Graduation Project (2)  :218490انًزطهت انطبثك 

 ( 1إرًبو انؼًم فٙ يششٔع انزخشط انز٘ رى اخزٛبسِ فٙ يششٔع رخشط )

 

1910800 
 ضبػبد يؼزًذح( 3)    انجريجخ ثهغخ جبفب                                   

Programming in Java 802116 :انًزطهت انطبثك 

األصنُبف ٔانكَُٕٛنبد ٔانزشاعنم ٔانزنٕاسس. يمٕينبد عبفنب انزؼشف ػهٗ انًفنبْٛى انكَُٕٛٛنخ فنٙ نغنخ انغبفنب يضنم 

 ,lang) ،. اعنزخذاو ٔٔظنبئن اننشصو انًزنٕفشحاالعنزضُبءاد ٔاننشصو ٔانزنضايٍ ٔاعنزشعبع اننزاكشح(انٕاعٓبد ٔ)

util, io, networking awt, swing) ثشيغٛبد انخنٕادو .(Applets)،  .انخٛنٕغ، انًهفنبدGUI  ٔرطجٛمنبد

 يزُٕػخ فٙ نغخ انغبفب.

 

0802250 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) انزًثيم انؼذدي نهزضبريص

Digital Elevation Models  :218002انًزطهت انطبثك 

 انزًضٛم لٛى رخضٍٚ غشق، نهزعبسٚظ انشلًٙ نهزًضٛم انًُبعجخ انمٛى ؽغبة، نهزعبسٚظ انؼذد٘ انزًضٛم جبدئي

 غشٚك، يصفٕفبد صٕسح ػهٗ انًُزظى انزًضٛم ثطشٚمخ انؼذدٚخ انزعبسٚظ ػشض كٛفٛخ، نهزعبسٚظ انؼذد٘

 انزعبسٚظ رًضٛم، انكُزٕسٚخ ٕغانخط نؾغبة انًُبعجخ انُمبغ رٕصٚغ يفٕٓو، نهًغبفبد انًُزظًخ غٛش انزًضٛم

 رًبسٍٚ إعشاء، انؾغبثٙ ٔانًزٕعػ كشٚغُغ غشٚمخ يضم انؾذٚضخ اإلؽصبئٛخ انطشق ٔاعزخذاو االلزشاَبد ثبعزخذاو

 .َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ. ٔرطجٛمبرٓب نهزعبسٚظ انؼذد٘ انزًضٛم ٔيجبدئ نطشق األعبعٛخ انًفشداد رغطٙ ػًهٛخ

 

210860 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) ىنىجيب انًؼهىيبدوركن األرضػهىو 

Earth Sciences and Information Technology  :210016انًزطهت انطبثك 

 إػذادانزؼبسٚن، يمذيخ فٙ رطٕس َظى ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد، رؼشٚن انًشبكم، انغذٖٔ ٔرؾهٛم انُظى، غشق 

 .طشق انًغزخذيخ فٙ االعزشارٛغٛبدانزؾهٛم، يمذيخ ؽٕل اعزشارٛغٛبد انًؼهٕيبد، ان ألغشاض األَظًخ

 

0802281 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) نظى اإلدارح انجيئيخ

Principles of Environmental Management   :210016انًزطهت انطبثك 

انًفبْٛى األعبعٛخ إلداسح انجٛئخ ، إداسح اعزغالل انًٕاسد انطجٛؼٛخ ٔؽًبٚخ انجٛئخ، سصذ ٔيزبثؼخ األؽٕال انجٛئٛخ 

طشق، انًؼذاد ٔإَشبء انخشائػ انجٛئٛخ(، غشق ٔٔعبئم انًؾبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔؽًبٚزٓب، انزخطٛػ انجٛئٙ )ان

 ٔانزششٚؼبد ٔانمٕاٍَٛ انزٙ رؾًٙ انجٛئخ ٔرؾبفع ػهٛٓب، انجٛئخ ٔانغٛبعخ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ.

 

0802331 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) انزطجيميخ  فىنىجيبرنجيىيىا

Applied Geomorphology  :210016انًزطهت انطبثك 

رصُٛفبد انًؼبدٌ ٔانصخٕس، دساعخ انغٕٛنٕعٛب انُٓذعٛخ انزشكٛجٛخ ثٕاعطّ انمٛبعبد انغٕٛنٕعٛخ انًخزهفخ 

نهطجمبد انصخشٚخ انظبْشح فٕق عطؼ االسض ٔػًك انطجمبد انصخشٚخ رؾذ عطؼ األسض، إ ػذاد يمبغغ 

http://www.aabu.edu.jo/it/JavaPage/frame.html
http://www.aabu.edu.jo/it/JavaPage/frame.html
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ٔانكًٛٛبئٛخ ٔيُشأ أشكبل عطؼ األسض ٔاَظًخ  انفٛضٚبئٛخ انخشائػ انغٕٛنٕعٛخ انطجٕغشافٛخ، دساعخ انزغٕٚخ

ٔانُٓذعٙ  ٙانغٕٛنٕعانًبئٛخ. دساعخ انزشكٛت  ناؽٕاضاالٔدٚخ. )ػًهٙ(اد انضؽن انصخش٘ ٔانًٕسفٕيزشٚخ 

انخبسغخ انغٕٛنٕعٛخ ٔكٛفٛخ رفغٛشْب، رفغٛش انصٕس انغٕٚخ ٔػًم  اعزخذاؤانطشق انشٚبظٛخ.  ىثبنشعٔرًضٛهٓب 

 .ٕنٕعٛخ يٍ انصٕس انغٕ٘خشائػ عٛ

 

0802381 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) رخطيظ وإدارح اضزؼًبالد األراضي

Land Use Planning and Management   :انًزطهت انطبثك- 

انطننشق  ،األعننظ انشئٛغننٛخ فننٙ إداسح اعننزؼًبالد األساظننٙ ،انًفننبْٛى انؼبيننخ نهزخطننٛػ ٔ اعننزؼًبالد األساظننٙ

غننشق انًمبسَننخ فننٙ  ،أًْٛننخ اإلداسح ٔانزخطننٛػ األساظننٙ ،اعننزؼًبالد األساظننٙانًغننزخذيخ فننٙ رصننُٛن ٔرؾذٚننذ 

 ػًهٛبد اعزخذايبد األساظٙ .

 

0802383 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) أضبضيبد انزخطيظ اإللهيًي

Principles of Regional Planning  :انًزطهت انطبثك- 

لبنٛى(، اإلغبس انزبسٚخٙ ٔانًؼبصش نهزخطٛػ، يفٕٓو انزخطٛػ ٔإَٔاػّ، يشكالد رؾذٚذ انٕؽذح انزخطٛطٛخ )األ

فهغفخ ٔأعظ َٔظشٚبد انزخطٛػ اإللهًٛٙ يغ انزشكٛض ػهٗ ػًهٛبد انزخطٛػ اإللهًٛٙ ٔانؾعش٘ ٔرخطٛػ 

انًٕاسد، رؾهٛم انًشكالد ٔانمعبٚب ٔانزمُٛبد انزخطٛطٛخ فٙ ألبنٛى انزخطٛػ، رؾذٚذ األْذاف ٔانمٕٛد )انغٛبعٛخ 

ػٛخ ٔانجٛئٛخ(، ًَبرط ػبيخ يٍ انزخطٛػ انضساػٙ ٔانصُبػٙ ٔانؾعش٘ ٔرخطٛػ انخذيبد ٔااللزصبدٚخ ٔاالعزًب

 يغ انزشكٛض فٙ انًُبرط ٔانزطجٛمبد ػهٗ االسدٌ.

 

0802414 
 ضبػبد يؼزًذح( 3) إدارح يشبريغ في نظى انًؼهىيبد انجغرافيخ

Projects Management using GIS   :218002انًزطهت انطبثك 

انطننشق انًغننزخذيخ فننٙ إداسح   ،فننٙ كٛفٛننخ إداسح ٔ رُظننٛى انًشننبسٚغاألعننظ  ،إلداسح انًشننبسٚغألعبعننٛخ انًفننبْٛى ا

 .انًشبسٚغ داخم ثٛئخ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ

 

 ضبػبد يؼزًذح( 3) إدارح انًىارد انًبئيخ في انًنبطك انجبفخ 0802414

Water Resources Management in Arid 

Regions 
 210016طبثك: انًزطهت ان

غجٛؼنخ انغفنبف، انزعنبسٚظل انًنٕاسد انًبئٛنخ،  إعنزشارٛغٛخ  ،ًُبغك انغبفخ ٔشنجخ عبفنخ هانًمذيخ، انًفبْٛى انؼبيخ ن

انزؾذٚنذاد انًبئٛنخ  ،األعجبة انًؤصشح ػهٗ انًُنبغك انغبفنخ ،اعزخذاو انًٕاسد انًبئٛخ فٙ انًُبغك انغبفخ ٔشجخ عبفخ

 فٙ انًُبغك انغبفخ.

 

0802424 

 ضبػبد يؼزًذح( 3) االضزشؼبر ػن ثؼذ  في يسرهكنىنىجيب انر

Laser Scanning Technology in Remote 

Sensing 
 218888انًزطهت انطبثك: 

يُٓب  االعزفبدحغجٛؼخ انجٛبَبد انهٛضسٚخ ٔيذٖ  ،ًؾًٕل عٕا٘ انهٛضسانيفبْٛى ٔيجبدئ ٔرطجٛمبد انًغؼ انعٕئٙ 

 فٙ انجشيغٛبد أَظًخ ٔرطجٛك انزمُٛخ، ْزِ ٔػٕٛة يضاٚب، ثشكم صالصٙ األثؼبد ٔانًجبدئ انؼبيّ نٓب ٔآنٛخ ػشظٓب

عٕا ٔانزطجٛمبد انؼًهٛخ نهزمُٛبد انهٛضسٚخ فٙ انًغبالد  انًؾًٕنخ ثبنهٛضس انًغؼ ثٛبَبد يغ يؼُٛخ يشبكم ؽم

  .األصشٚخ ٔانًغٕؽبد ٔانزطجٛمبد انطجٛؼٛخ
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