
 1 

 

 

 

 

 

 

دامعـــــــ٘ آل البٔت 

نلٔــ٘ اهليزع٘  

 

ارتطـ٘ الزصاعٔـ٘ 

لزصدـ٘ البهالْصٓـْؼ  

فـــٕ 

 

ٍيزع٘ املغاس٘ 

 

2010 – 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 ٍيزع٘ املغاس٘ قغه

ىزع٘ نلٔ٘  الُ

دامع٘ آل البٔت 

 

املغاس٘ ٍيزع٘   يف  ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البهالْصْٓؼ

 

  املغاس٘البهالْصْٓؼ يف ٍيزع٘  :(بالعضبٔـ٘ )اعه الزصد٘ العلنٔ٘ الزقٔل 

  B. Sc. in Surveying Engineering:(باإلجنلٔظٓ٘)اعه الزصد٘ العلنٔ٘ الزقٔل 

 

 مهْىات ارتط٘ -أ 

عاع٘ معتنزٗ مْطع٘  (162) مً املغاس٘تتهـٌْ ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البهالْصْٓؼ يف ٍيزع٘ 

 :علٙ اليشْ اآلتٕ

الغاعات املعتنزٗ ىْع املتطلــــب التغلغل 

أّاًل 

متطلبــــــات ادتامعــــــ٘ 

 18املْار اإلدباصٓ٘  (أ 27

 9املْار االختٔاصٓ٘  (ب

 26 الهلٔ٘ متطلبــــــاتثاىًٔا 

 ثالجًا

الكغه متطلبــــــات 

106 

 97املْار اإلدباصٓ٘  (أ

 9املْار االختٔاصٓ٘  (ب

 التزصٓب املٔزاىٕ  (ز

 3املْار اذتضٗ صابعًا 

 162اجملنْع 

 

 ىعاو الذلقٔه- ب

 

 :الهلٔ٘صمـظ - 1

 الهلٔ٘الضمظ 

 نلٔ٘ اهليزع٘ 07

 

: األقغاوصمْط - 2

التدصص الضمظ 

عناصٗ ٍيزع٘  03

 ٍيزع٘ مزىٔ٘ 04

 مغاسٍ٘يزع٘  05

 

 :املْارصمْط - 3

1 – 5 0 – 9  1 – 5  05 07 

                                                                                    

 الهلٔ٘التدصص املغتْٚ اجملال التغلغل 
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 يف أصقاو املْار (اجملال  )مزلْل ميظل٘ العؾضات 

 

عيْاٌ زتال التدصص صمظ اجملال عيْاٌ زتال التدصص صمظ اجملال 

 املغاس٘ التصْٓضٓ٘ 5عاو  0

 املغاس٘ ادتْٔرٓغٔ٘ 6 أعاعٔات 1

 ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘  7تطبٔكات ساعْبٔ٘  2

االعتؾعاص عً بعز  8 املغاس٘ اإلىؾأٜ٘ 3

ختضز المؾضّع  9 املغاس٘ التفصٔلٔ٘ ّاذتزّر  4

 

 

مْار ارتط٘ الزصاعٔ٘ - ز

: عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ ناآلتٕ (27):متطلبات ادتامع٘: أّال

 

: عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ ناآلتٕ (18):املْار اإلدباصٓ٘

 

للطلب٘ األصرىٔني فكط، أما الطلب٘ غرل األصرىٔني فٔدتاص الطالب أٖ مارٗ تطضح يف ادتامع٘ مً خاصز  *

.  عاعات معتنزٗ(3)خطتُ الزصاعٔ٘ بْاقع 

 

 عاعات معتنزٗ خيتاصٍا الطالب مً خاصز نلٔتُ علٙ أٌ تهٌْ مارٗ ّاسزٗ مً (9) :املْار االختٔاصٓ٘

: نل مً اجملاالت التالٔ٘ ٍّشِ اجملاالت ٍٕ

 

: زتال العلْو اإلىغاىٔ٘ ّٓضه املغاقات التالٔ٘: أّال

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 - 3 املزخل إىل علْو الكضآٌ ّالغي٘ 0101116

-  3ساضض العامل اإلعالمٕ  0101371

-  3 املزخل إىل الذلبٔ٘  1102121

 1301101 3 (2)لػ٘ عضبٔ٘  1301102

 1302101 3 (2)لػ٘ اجنلٔظٓ٘  1302102

-  3 تاصٓذ اذتضاصٗ العضبٔ٘ اإلعالمٔ٘ 1303101

 - 3 تاصٓذ الكزؼ 1303102

-  3 (1)اللػ٘ الفضىغٔ٘  1304101

 - 3 (1)اللػ٘ اإلعباىٔ٘  1304151

 - 3 (1)اللػ٘ االٓطالٔ٘  1304161

 - 3 (1)اللػ٘ األملاىٔ٘  1304171

 - 3 (1)اللػ٘ الفاصعٔ٘  1304181

 - 3 (1)اللػ٘ الذلنٔ٘  1304191

 

 

 

 

 

املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ الضقه 

-  3 * العلْو العغهضٓ٘ 600000

-  3الجكاف٘ اإلعالمٔ٘  0101271

-  3اليعه اإلعالمٔ٘  0102350

  3الذلبٔ٘ الْطئ٘  0601100

-  3(  1)اللػ٘ العضبٔ٘  1301101

-  3( 1)اللػ٘ االجنلٔظٓ٘  1302101

  18اجملنْع 
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: زتال العلْو االدتناعٔ٘ ّاالقتصارٓ٘ ّٓضه املغاقات التالٔ٘: ثاىًٔا

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ 

 - 3مزخل إىل عله الفكُ ّأصْلُ  0102153

-  3 تيعٔه األعضٗ ّاجملتنع 0102250

-  3 اإلعالو ّالكضآا املعاصضٗ 0101471

-  3 الكاىٌْ يف سٔاتيا 0201110

-  3 مبارئ االقتصار 0501100

 - 3 (1)مبارئ إراصٗ األعنال  0502101

-  3الزميكضاطٔ٘ ّسكْم اإلىغاٌ  0601436

-  3 مزخل إىل عله اليفػ 1102130

-  3 تضبٔ٘ األطفال يف اإلعالو 1102220

 - 3 آل البٔت ّرّصٍه يف التاصٓذ اإلعالمٕ 1303105

 - 3 أخالقٔات املَي٘ مً ميعْص إعالمٕ 1401100

 

: زتال العلْو ّالتهيْلْدٔا ّالصش٘ ّٓضه املغاقات التالٔ٘: ثالجًا

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 - 3 اإلعذاط العلنٕ للكضآٌ 0201110

-  3 الفٔظٓاٛ يف سٔاتيا 0402100

-  3 الهٔنٔاٛ يف سٔاتيا 0403100

-  3 بْٔلْدٔا اإلىغاٌ 0404109

 - 3 العناصٗ اإلعالمٔ٘ 0703342

 - 3 علْو األصض 0801105

 - 3 مصارص الطاق٘ 0801113

 - 3 مْاصر املٔاِ 0801115

 - 3 البٔٝ٘ ّالتلْخ البٕٔٝ 0801117

 - 3 أعاعٔات ىعه املعلْمات 0902230

 - 3 اإلععافات األّلٔ٘ 1001160

 - 3 مزخل إىل عله الفلو 1201101

 

 أما فٔنا ٓتعلل بامتشاىات املغتْٚ، ٓتْدب علٙ ناف٘ الطلب٘ املغذلني اعتباصًا مً بزآ٘ :مالسع٘

 التكزو لالمتشاٌ يف اللػ٘ العضبٔ٘ ّاللػ٘ االجنلٔظٓ٘ ّاذتاعْب علٙ أٌ 2010/2011الفصل األّل 

خاصز خطتُ  (099)ٓغذل الطالب الشٖ خيفل يف اليذاح يف أٖ مً ٍشِ االمتشاىات مغاقًا اعتزصانًٔا 

: الزصاعٔ٘ ٍّشِ املغاقات ٍٕ

 

املغاقات االعتزصانٔ٘ 

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗت 

 - 3 اللػ٘ العضبٔ٘ 1301099 1

 - 3 اللػ٘ االجنلٔظٓ٘ 1302099 2

 - 3 ساعْب 0901099 3
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: التالٔ٘عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار  (26: ) الهلٔ٘ متطلبات:ثاىٔا

 اعه املـــارٗصقه املارٗ ت 

 ٗعاعالغاعات االعْعٔ٘ 

 معتنزٗ

املتطلب الغابل 

عنلٕ ىعضٖ 

----  3 0 3( 1 )التفاضل ّالتهامل 0401101 1

 0401101 3 0 3( 2 )التفاضل ّالتهامل 0401102 2

 ---- 3 0 3( 1 )الفٔظٓاٛ العام٘ 0402101 3

 أّ متظامً 0402101 1 3 0( 1 )الفٔظٓاٛ العام٘ العنلٔ٘ 0402103 4

 ---- 3 3 2الضعه اهليزعٕ  0703115 5

 0703113 2 3 1 (1)تطبٔكات باذتاعْب  0703203 6

مغتْٚ عي٘ صابع٘  3 0 3 املْاصفات ّسغاب الهلف٘ ّالهنٔات 0703483 7

----  1 3 0مؾاغل ٍيزعٔ٘  0704102 8

----  3 0 3أخالقٔات ّمَاصات االتصال  0704201 9

----  1 0 1مَاصات نتاب٘ تكئ٘  0704203 10

مغتْٚ عي٘ صابع٘  3 0 3اقتصار ٍيزعٕ  0704422 11

  26 12 22 اجملنْع

 

 عاع٘  (106:)الكغه متطلبات :ثالجا

: التالٔ٘عاع٘ معتنزٗ، ّتؾنل املْار  (97):اإلدباصٓ٘املْار - أ

 اعه املـــارٗصقه املارٗ ت 

الغاعات 

االعْعٔ٘ 
 ٗعاع

 معتنزٗ

املتطلب الغابل 

عنلٕ ىعضٖ 

 - 3 0 3للتدصصات العلنٔ٘  (2)ساعْب  0901131 1

 0901131 3 0 3الدلزت٘ الهٔيْىٔ٘  0901210 2

 0401102 3 0 3 (3 )التفاضل ّالتهامل 0401201 3

 0401102 3 0 3 (1)معارالت تفاضلٔ٘ عارٓ٘  0401203 4

-  3 0 3( 1)ادتدل ارتطٕ  0401241 5

 0402101 3 0 3 (2)فٔظٓاٛ عام٘  0402102 6

  أّ متظام0402102ً 1 3 0 (2)فٔظٓاٛ عام٘ عنلٔ٘  0402104 7

 - 3 0 3 (1)نٔنٔاٛ عام٘  0403101 8

  أّ متظام0403101ً 1 3 0 (1)نٔنٔاٛ عام٘ عنلٔ٘  0403103 9

 - 3 0 3مبارئ احملاعب٘  0504101 10

 0401203 3 0 3 االستناالت ّاإلسصاٛ لطلب٘ اهليزع٘ 0704202 11

 - 3 0 3دْٔلْدٔا ٍيزعٔ٘  0704231 12

 0402101 3 0 3 عتاتٔها 0704241 13

 0401102 2 0 2 طضم عزرٓ٘ للنَيزعني  0704301 14

 0704202 3 0 3 ٍٔزصّلْدٔا ٍيزعٔ٘ 0704371 15

 - 3 0 3مبارئ املغاس٘   0705201 16

 - 2 0 2املعزات ّاألدَظٗ املغاسٔ٘  0705202 17

أّ متظامً  0705201 1 3 0مبارئ املغاس٘ العنلٕ  0705203 18

  3 3 2( 1)تطبٔكات ساعْبٔ٘ يف املغاس٘  0705221 19

 0705203 3 3 2مغاس٘ املغاصات  0705331 20

 0705203 3 0 3املغاس٘ اهليزعٔ٘  0705332 21

 - 3 3 2املغاس٘ الكاىْىٔ٘ ّاملَئ٘  0705341 22

 - 3 0 3( 1)املغاس٘ التصْٓضٓ٘  0705351 23

  أّ متظام0705351ً 1  3 0( 1)املغاس٘ التصْٓضٓ٘ العنلٕ  0705352 24

 - 3 0 3أعاعٔات ادتْٔرٓغٔا  0705361 25

 0705361 3 3 2عله ارتضاٜط ّاإلعكاطات ادتػضافٔ٘  0705362 26

 0705351 3 0 3( 2)املغاس٘ التصْٓضٓ٘  0705451 27
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 0705451 3 3 2خضاٜط صقنٔ٘  0705452 28

 - 3 3 2أىعن٘ األقناص الصياعٔ٘ للنالس٘ العاملٔ٘  0705461 29

 0705461 ، 0705361 3 0 3الفلو ّدْٔرٓغٔا األقناص الصياعٔ٘  0705462 30

 - 3 0 3أعاعٔات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘  0705471 31

 أّ متظامً 0705471 1 3 0أعاعٔات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘ العنلٕ  0705472 32

 0705351 3 0 3أعاعٔات االعتؾعاص عً بعز  0705481 33

 أّ متظامً 0705481 1 3 0أعاعٔات االعتؾعاص عً بعز العنلٕ  0705482 34

 0705472 3 3 2تطبٔكات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘  0705571 35

 0705482 3 3 2تطبٔكات االعتؾعاص عً بعز  0705581 36

 - 1 1 1 (1)مؾضّع ختضز  0705591 37

 0705591 2 3 1 (2)مؾضّع ختضز  0705592 38

  97 46 82اجملنْع 

 

:  عاعات معتنزٗ خيتاصٍا الطالب مً املْار التال9٘ٔ: املْار االختٔاصٓ٘- ب

اعه املـــارٗ صقه املارٗ ت 

 ٗعاعالغاعات االعْعٔ٘ 

 معتنزٗ

املتطلب الغابل 

عنلٕ ىعضٖ 

-  3 3 2ٍيزع٘ تيغٔل املْاقع  0703462 1

-  3 0 3إراصٗ ّسفغ املصارص الذلاثٔ٘  0703552 2

 0703483 3 0 3 املؾاصٓع اهليزعٔ٘ ّإراصٗ اإلىؾاٛ 0704521 3

 0705451 3 0 3املغاس٘ التصْٓضٓ٘ املتكزم٘  0705551 4

 0705462 3 0 3ادتْٔرٓغٔا املتكزم٘  0705561 5

 0705221 3 3 2( 2)تطبٔكات ساعْبٔ٘ يف املغاس٘  0705521 6

 - 3 0 3اعتعناالت األصاضٕ  0705541 7

 - 3 0 3 مْاضٔع خاص٘ يف ٍيزع٘ املغاس٘ 0705505 8

عاع٘ معتنزٗ  (120)أعابٔع يف مؤعغ٘ ٍيزعٔ٘ معتنزٗ بعز اليذاح بـ  (8) ٓكْو الطالب بالتزصٓب املٔزاىٕ ملزٗ :التزصٓب املٔزاىٕ- ز

.  ّاملْافك٘ مً الكغه

  . مً املْار اليت تكزمَا نلٔات ّمعاٍز ادتامع٘خمتاصٗعاعات معتنزٗ  (3): صٗاحلّار امل: صابعًا

 

 

 



 7 

 

املـْار اليت ٓكزمَا قغه ٍيزع٘ املغاس٘ 

 

 اعه املـــارٗصقه املارٗ ت 

 ٗعاع

 معتنزٗ

املتطلب الغابل 

 - 3مبارئ املغاس٘   0705201 1

 - 2املعزات ّاألدَظٗ املغاسٔ٘  0705202 2

أّ متظامً  0705201 1مبارئ املغاس٘ العنلٕ  0705203 3

  3( 1)تطبٔكات ساعْبٔ٘ يف املغاس٘  0705221 4

 0705203 3مغاس٘ املغاصات  0705331 5

 0705203 3املغاس٘ اهليزعٔ٘  0705332 6

 - 3املغاس٘ الكاىْىٔ٘ ّاملَئ٘  0705341 7

 - 3( 1)املغاس٘ التصْٓضٓ٘  0705351 8

  أّ متظام0705351ً 1( 1)املغاس٘ التصْٓضٓ٘ العنلٕ  0705352 9

 - 3أعاعٔات ادتْٔرٓغٔا  0705361 10

 0705361 3عله ارتضاٜط ّاإلعكاطات ادتػضافٔ٘  0705362 11

 0705351 3( 2)املغاس٘ التصْٓضٓ٘  0705451 12

 0705451 3خضاٜط صقنٔ٘  0705452 13

 - 3أىعن٘ األقناص الصياعٔ٘ للنالس٘ العاملٔ٘  0705461 14

 0705461 ، 0705361 3الفلو ّدْٔرٓغٔا األقناص الصياعٔ٘  0705462 15

 - 3أعاعٔات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘  0705471 16

 أّ متظامً 0705471 1أعاعٔات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘ العنلٕ  0705472 17

 0705351 3أعاعٔات االعتؾعاص عً بعز  0705481 18

 أّ متظامً 0705481 1أعاعٔات االعتؾعاص عً بعز العنلٕ  0705482 19

 0705472 3تطبٔكات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘  0705571 20

 0705482 3تطبٔكات االعتؾعاص عً بعز  0705581 21

  ( 2)تطبٔكات ساعْبٔ٘ يف املغاس٘  0705521 22

  3اعتعناالت األصاضٕ  0705541 23

 0705451 3املغاس٘ التصْٓضٓ٘ املتكزم٘  0705551 24

 0705462 3ادتْٔرٓغٔا املتكزم٘  0705561 25

 - 1 (1)مؾضّع ختضز  0705591 26

 0705591 2 (2)مؾضّع ختضز  0705592 27
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ارتط٘ االعذلؽارٓ٘  

الغي٘ األّىل 

الفصل الجاىٕ الفصل األّل 

 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 
املتطلب 

 الغابل
 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 

املتطلب 

 الغابل

 0401101 3 (2)التفاضل ّالتهامل  0401102 - 3 (1 )التفاضل ّالتهامل 0401101

 0402101 3 (2 )الفٔظٓاٛ العام٘ 0402102 - 3 (1 )الفٔظٓاٛ العام٘ 0402101

 الفٔظٓاٛ العام٘ العنلٔ٘ 0402103

(1) 

أّ  402101 1

 متظامً

 0402103 1 (2 )الفٔظٓاٛ العام٘ العنلٔ٘ 0402104

 - 3 الضعه اهليزعٕ 0703115  3 (1)نٔنٔاٛ عام٘  0403101

 أّ 0403101 1 (1)نٔنٔاٛ عام٘ عنلٔ٘  0403103

 متظامً

 - 1 مؾاغل ٍيزعٔ٘ 0704102

للتدصصات  (2)ساعْب  0901131-  3 (إدباصٖ)متطلب دامع٘  -

 العلنٔ٘

3 - 

 - 3 (إدباصٖ)متطلب دامع٘  -    

  17 اجملنْع  14اجملنْع 

 

 

الغي٘ الجاىٔ٘ 

الفصل الجاىٕ الفصل األّل 

 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 
املتطلب 

 الغابل
 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 

املتطلب 

 الغابل

 0401102 3 (3)التفاضل ّالتهامل 0401201 0401102 3 (1)معارالت تفاضلٔ٘ عارٓ٘  0401203

 0402101 3 عتاتٔها 0704241 - 3 (1)ادتدل ارتطٕ  0401241

 - 3 مبارئ احملاعب٘ 0504101 0703115 2 (1)تطبٔكات باذتاعْب  0703203

 - 1 مَاصات نتاب٘ تكئ٘ 0704203  3 أخالقٔات ّمَاصات االتصال 0704201

 - 2 املعزات ّاألدَظٗ املغاسٔ٘ 0705202 0401101 3 مبارئ املغاس٘ 0705201

 أّ 0705201 1مبارئ املغاس٘ العنلٕ  0705203

 متظامً

تطبٔكات ساعْبٔ٘ يف  0705221

 (1)املغاس٘ 

3 - 

 - 3 (إدباصٖ)متطلب دامع٘  --  3 (إدباصٖ)متطلب دامع٘  -

  18 اجملنْع  18اجملنْع 

 

 

الغي٘ الجالج٘ 

الفصل الجاىٕ الفصل األّل 

 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 
املتطلب 

 الغابل
 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 

املتطلب 

 الغابل

االستناالت ّاإلسصاٛ لطلب٘  0704202 0401102 2 طضم عزرٓ٘ للنَيزعني 0704301

 اهليزع٘

3 0401203 

  3دْٔلْدٔا ٍيزعٔ٘  0704231 0705203 3 مغاس٘ املغاصات 0705331

 0901131 3 الدلزت٘ الهٔيْىٔ٘ 0901210 - 3 املغاس٘ الكاىْىٔ٘ ّاملَئ٘ 0705341

 0705203 3 املغاس٘ اهليزعٔ٘ 0705332 - 3 (1)املغاس٘ التصْٓضٓ٘  0705351

املغاس٘ التصْٓضٓ٘ العنلٕ  0705352

(1 )
1 

0705351 

 أّ متظامً
عله ارتضاٜط ّاإلعكاطات  0705362

 ادتػضافٔ٘

3 0705361 

 - 3 (إدباصٖ)متطلب دامع٘  -  3أعاعٔات ادتْٔرٓغٔا  0705361

     - 3 (إدباصٖ)متطلب دامع٘  -

  18 اجملنْع  18اجملنْع 
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الغي٘ الضابع٘ 

الفصل الجاىٕ الفصل األّل 

 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 
املتطلب 

 الغابل
 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 

املتطلب 

 الغابل

املْاصفات ّالعكْر ّسغاب  0703483

 الهنٔات

 0704202 3 ٍٔزصّلْدٔا ٍيزعٔ٘ 0704371 - 3

 0705451 3خضاٜط صقنٔ٘  0705452 0705351 3 (2)املغاس٘ التصْٓضٓ٘  0705451

أىعن٘ األقناص الصياعٔ٘  0705461

للنالس٘ العاملٔ٘ 

الفلو ّدْٔرٓغٔا األقناص  0705462 - 3

 الصياعٔ٘

3 0705461 /

0705361 

أعاعٔات ىعه املعلْمات  0705471

ادتػضافٔ٘ 

 0705351 3 أعاعٔات االعتؾعاص عً بعز 0705481 - 3

أعاعٔات ىعه املعلْمات  0705472

ادتػضافٔ٘ العنلٕ 

1 0705471 
 أّ متظامً

أعاعٔات االعتؾعاص عً بعز  0705482

 العنلٕ

1 0705481 
 أّ متظامً

 - 3 (اختٔاصٖ)متطلب دامع٘  -  3 (اختٔاصٖ)متطلب دامع٘ - 

  16 اجملنْع  16اجملنْع 

 

 

الغي٘ ارتامغ٘ 

الفصل الجاىٕ الفصل األّل 

 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 
املتطلب 

 الغابل
 و.ؼ اعه املارٗ املارٗصقه 

املتطلب 

 الغابل

  3 اقتصار ٍيزعٕ 0704422 0705482 3 تطبٔكات االعتؾعاص عً بعز 0705581

تطبٔكات ىعه املعلْمات  0705571

 ادتػضافٔ٘

 0704591 2 (2)مؾضّع ختضز  0704592 0705472 3

 - 3 متطلب ختصص اختٔاصٖ - - 1 (1)مؾضّع ختضز  0704591

 - 3 متطلب ختصص اختٔاصٖ --  3 متطلب ختصص اختٔاصٖ -

-  3 (اختٔاصٖ)متطلب دامع٘ -  - 3 مارٗ سضٗ -

  14 اجملنْع  13اجملنْع 
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ّصف املْار اليت ٓكزمَا قغه ٍيزع٘ املغاس٘ 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)مبارئ املغاس٘  0705201

 Surveying Fundamentals ال ْٓدز : املتطلب الغابل

مبارئ أعاعٔ٘ ، قٔاؼ املغافات ّ تصشٔشَا ، األعطح املضدعٔ٘ ، أدَظٗ قٔاؼ الظّآا ّ الجْٔرّالٓت، التغْٓ٘ ّ 

الضبط ألعامْرٖ، االجتاٍات ّ قٔاؼ الظّآا ّ تصشٔشَٔا، املغح الطْبْغضايف ّ خطْط الهْىتْص، طضم ّ 

.  تكئات الضفع املٔزاىٕ، قٔاؼ املغاسات ّ اذتذْو يف املؾاصٓع اهليزعٔ٘

 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ)املعزات ّاألدَظٗ املغاسٔ٘  0705202

 Instrumentation and Data Collectors ال ْٓدز : املتطلب الغابل

املعضّف ) األدَظٗاألدَظٗ املغتدزم٘ يف خمتلف دْاىب تهيْلْدٔا ٍيزع٘ املغاس٘ ّاليعه اليت تتصل مع ٍشِ 

  (بؾهل عاو باعه دامعٕ البٔاىات

 

 (عاع٘ معتنزٗ)مبارئ املغاس٘ العنلٕ  0705203

 Surveying Fundamentals Lab (أّ متظامً 0705201):املتطلب الغابل 

. تطبٔكات عنلٔ٘ للكٔاعات املغاسٔ٘

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)(  1)تطبٔكات ساعْبٔ٘ يف املغاس٘  0705221

 Computer Applications in Surveying (1) 0901131):املتطلب الغابل /

0703203 )

ّٓػطٕ املفأٍه ّالتكئات .  ّالتصنٔه باعتدزاو أّتْنار يف املغاس٘ الهنبْٔتضاعتدزاومزخل إىل 

تيغٔل ، ّّضع ّتعزٓل األّامض ، ّمضاقب٘ العضض ، ّالعنل مع الاإلعزار ّّاليعه الكاٜن٘ ، الضعه ّّاإلدضاٛات 

 زلاتالّٓؾنل أٓضا ّالتشضٓض ، ّاملؾاٍزٗ ، ّأبعار الفضاٛ ّصق٘ األّامض ، ّ. الطبكات ّإراصٗ امللفات

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)مغاس٘ املغاصات  0705331

 Route Surveying ( 0705203):املتطلب الغابل

 ، األصضٔ٘و ّسرلل األفكٔ٘ ّالعنْرٓ٘ ؛ العنلٔات اذتغابٔ٘ للنغاصاتتصنٔه الىزعٔ٘ ّعياصض الُصاٜص اخل

 اإلدضاٛات املٔزاىٔ٘

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)املغاس٘ اهليزعٔ٘  0705332

 Construction Surveying ( 0705203):املتطلب الغابل

 ، ّامليشئات ٗنػاعاملتو ، ّامليشئات األفكٔ٘ ، ّامليشئات ّزاحلّٓؾنل سغابات . إدضاٛات املغح يف البياٛ

  اللٔظص ّىعاو حتزٓز املْاقعمجلآالت ّ التكئات باعتدزاوالضأعٔ٘ ، 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ) املغاس٘ الكاىْىٔ٘ ّاملَئ٘  0705341

 Legal Principles of Boundary Surveying ال ْٓدز : املتطلب الغابل

ىعه الكاىٌْ ّالبشْخ الكاىْىٔ٘ مبارئ . االصتزار ، ّأّصاف األصض ّاذتكْم مً الطضٓلّاملبارئ الكاىْىٔ٘ للشزّر 

. التفغرل، ّالتكئات ّاألؽهال للشصْل علٙ ّصف ّإعزار ّصف األصض

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)( 1)املغاس٘ التصْٓضٓ٘  0705351

 Photogrammetry (1) ال ْٓدز : املتطلب الغابل

علْمات مً الصْص الفْتْغضافٔ٘ ، ّالعنلٔات التياظضٓ٘ املّتؾنل اإلدضاٛات ّاألعالٔب املغتدزم٘ الؽتكام 

العتدزاو صْص املغلغل يف إىتاز ارتضاٜط الطبْغضافٔ٘ ، ّتيعٔه الضسالت ّتكزٓض التهالٔف يف عنل خضاٜط 

 دْٓ٘، أدَظٗ الكٔاؼ ّاملعآضٗ هلا

 

 ( عاعات معتنز1ٗ)( 1)املغاس٘ التصْٓضٓ٘ العنلٕ  0705352

 Photogrammetry Lab (1)  (أّ متظامً 0705351): املتطلب الغابل 

علْمات مً الصْص الفْتْغضافٔ٘ ، ّالعنلٔات التياظضٓ٘ العتدزاو صْص املغلغل املاؽتكام تطبٔكات عنلٔ٘ يف 

 يف إىتاز ارتضاٜط الطبْغضافٔ٘

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)أعاعٔات ادتْٔرٓغٔا  0705361
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 Geodesy Principles ال ْٓدز : املتطلب الغابل

  . ، ادتاسبٔ٘ ّالتغْٓ٘ٗ ّحتزٓز ىعه اإلسزاثٔات اإلٍلٔلذٕاذتغابات ، األصض ٗرصاع٘ إلٍلٔلذٕ

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)عله ارتضاٜط ّاإلعكاطات ادتػضافٔ٘  0705362

 Mapping and Geodetic Positioning   ( 0705361):املتطلب الغابل

 التكلٔزٓ٘ ّتكئات األقناص الصياعٔ٘  مً الطضمتطبٔكات علْو صعه ارتضاٜط ؛ مجع البٔاىات باعتدزاو 

  .عامل ، ّجتنٔع ارتضٓطّ٘املالتضاصٓػ األصضٔ٘  

 

(  عاعات معتنز3ٗ)( 2)املغاس٘ التصْٓضٓ٘  0705451

 Photogrammetry (2) ( 0705351):املتطلب الغابل

 األعالٔب التشلٔلٔ٘ ، ّالتصْٓض مً مغاف٘ قضٓب٘ ، اعتٝصال الصْصٗ ، ّالتصْٓض ادتْٖ

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)خضاٜط صقنٔ٘  0705352

 Digital Mapping  ( 0705351):املتطلب الغابل

 ثالثٔ٘سزاثٔات ّاعتدزاو البٔاىات املهاىٔ٘ الضقنٔ٘ مً سٔح اليناسز التكلٔزٓ٘ ّاملتطْصٗ باإلّضع خضٓط٘ 

  . رق٘ البٔاىات املهاىٔ٘،األبعار

 

 ( معتنزتا3ٌ ) أىعن٘ األقناص الصياعٔ٘ للنالس٘ العاملٔ٘ 0705461

 Satellite Systems for Global Navigation ال ْٓدز : املتطلب الغابل

مكزم٘ يف املالس٘ ّحتزٓز املْاقع باعتدزاو املالسعات اليت مت مجعَا مً اليعاو العاملٕ لتشزٓز املْاقع الذلنٔظ 

 عضض أىْاع معزات لتشزٓز املْاقع مع اعتدزاماتَا . احملنْل٘األدَظٗ يفط ٖوالذلعلٙ تكئات 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)الفلو ّدْٔرٓغٔا األقناص الصياعٔ٘  0705462

 Satellite Geodesy 0705461): املتطلب الغابل /

0705361 )

 األعاعٔ٘ ، مبا يف سلو إطالم األقناص الصياعٔ٘ ، ّّضع قنض صياعٕ يف املزاص ، رٓيامٔهٔ٘ الفضاٛمكزم٘ ل

 حتلٔل املزاصٓ٘ لتصنٔه ّحتلٔل ؽبهات ادتْٔرٓغّٔ٘مجع البٔاىات مً األقناص الصياعٔ٘ لتشزٓز املْاقع 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)أعاعٔات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘  0705471

 Principles of Geographic Information 

System (GIS) 

ال ْٓدز : املتطلب الغابل

مفأٍه قْاعز البٔاىات . املبارئ األعاعٔ٘ ليعه املعلْمات ادتػضافٔ٘ ّتطبٔكاتَا مبا يف سلو األدَظٗ ّالدلزتٔات

  .ّارتْاصطمٔات إلراصٗ البٔاىات املهاىٔ٘ ، ّأعالٔب ىؾض البٔاىات الضقنٔ٘ باعتدزاو تكئات اإلىذلىت

 

 (عاع٘ معتنزٗ)أعاعٔات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘ العنلٕ  0705472

 Principles of Geographic Information 

System Lab 

أّ  0705471):املتطلب الغابل

  (متظامً

 التطبٔكات علٙ رصاعات ساالت خمتلفّ٘إراصٗ قْاعز البٔاىات ّىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘ 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)أعاعٔات االعتؾعاص عً بعز  0705481

 Principles of Remote Sensing (RS) ( 0705351):املتطلب الغابل

تتياّل مْضْعات تؾنل . املبارئ األعاعٔ٘ لالعتؾعاص عً بعز مً سٔح صلتَا اهليزعٔ٘ ّاملؾانل البٔٝٔ٘

تفاعالت الطاق٘ ، ّاالىعهاؼ ّاملغح الضْٜٕ ىعه ّأدَظٗ االعتؾعاص الفضأٜ٘ الضقنٔ٘ عنلٔ٘ الصْص ، 

  .ّتصئف الصْص

 

 (عاع٘ معتنزٗ)أعاعٔات االعتؾعاص عً بعز العنلٕ  0705482

 Principles of Remote Sensing Lab أّ 0705481):املتطلب الغابل 

 (متظامً

  بضامر معادت٘ الصْصتطبٔكات علٙ

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)تطبٔكات ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘  0705571
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 Applied Geographic Information System ( 0705472):املتطلب الغابل

 الكضاص؛ الينشد٘ املهاىٔ٘ ؛ بئ٘ البٔاىات ّاملغاٜل اإلراصٓ٘ ،  الختاساعتدزاو ىعه املعلْمات ادتػضافٔ٘ نأراٗ

  .ّاملغاٜل الكاىْىٔ٘

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)تطبٔكات االعتؾعاص عً بعز  0705581

 Applied Remote Sensing ( 0705482):املتطلب الغابل

 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)( 2)تطبٔكات ساعْبٔ٘ يف املغاس٘  0705521

 Computer Applications in Surveying (2) ( 0705221):املتطلب الغابل 

ّٓؾنل الدلزت٘ العاصض٘ . املفأٍه ّاألرّات املغتدزم٘ يف تطبٔكات اذتاعب اآللٕ ّمعادت٘ البٔاىات املهاىٔ٘

  .يف ّاسزٗ أّ أنجض مً اللػات ، ّعنلٔات دزاّل البٔاىات ، ّاعتدزاو سظو الدلزتٔات التذاصٓ٘

 

 (عاع٘ معتنزٗ)(  1)مؾضّع ختضز  0705591

 Graduation Project (1) ال ْٓدز : املتطلب الغابل

ٓكْو الطالب أّ زتنْع٘ مً الطلب٘ باختباص مؾضّع مضتبط بتدصص ٍيزع٘ املغاس٘ ّبالتيغٔل مع الكغه 

 

 (عاعتاٌ معتنزتاٌ)(  2)مؾضّع ختضز  0705592

 Graduation Project (2) ( 0705591):املتطلب الغابل

(  1)إمتاو العنل يف مؾضّع التدضز الشٖ مت اختٔاصِ يف مؾضّع ختضز

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)املغاس٘ التصْٓضٓ٘ املتكزم٘  0705551

 Advanced Photogrammetry ( 0705451):املتطلب الغابل

 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)ادتْٔرٓغٔا املتكزم٘  0705561

 Advanced Geodesy ( 0705462):املتطلب الغابل

 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)اعتعناالت األصاضٕ  0705541

 Land Use Management ال ْٓدز  : املتطلب الغابل

 

 

 ( عاعات معتنز3ٗ)مْاضٔع خاص٘ يف ٍيزع٘ املغاس٘  0705505

 Special Topics in Surveying Engineering ال ْٓدز : املتطلب الغابل

 

 


