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 المراقبة والمالحة الجويةقسم 

 علوم الطيرانكليـة 

 جامعة آل البيت

 

 المراقبة والمالحة الجويةرجة البكالوريوس  في الخطة الدراسية لد

 
 

 ة الجويةــة والمالحــالمراقبي ــــوس فــــــــالبكالوري   (:ةـــــبالعربيـ)اسم الدرجة 

 Surveillance and Air Navigation B. Sc. in  (:باإلنجليزيـة)اسم الدرجة 

 
وثالثين( اثنان )مائة و 132من  علوم الطيرانوريوس في تتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكال مكونات الخطة: أ.

 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 

 الساعات المعتمدة وع المتطلــــبــــــــــن التسلسل

 27 ةـــــــــمتطلبات الجامع أولا 

ا   21 كليــــــــــــةمتطلبات ال ثانيا

ا   84 التخصصمتطلبات  ثالثا

 132 عوــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

 

 م:ــــــنظام الترقي ب.

 

 :   الكليـــــةرمز  .1

 الكليــــــــــــــة زـــــــالرم

 الطيـــــــــران 15

 رموز األقسام: .2

 

 ـمـــــــــــــــــالقسـ زـــــــــالرم

 علوم الطيران 01

 الجويةالمالحة والمراقبة  02

 

  :مساقاترموز ال .3

 

0 – 9 0 – 7 1 - 4 02 15 

     

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل
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 ساقاتمدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام الم
 

 

رمـز 

 المجال
 عنوان مجـال التخصص

رمـز 

 المجال
 عنوان مجال التخصص

ةــــــــــــــــــــــــــــــــمراقبة جوي 5 م اــــــــــــــعلم المالحة الجوية الع 0  

ار ــــــــــــــــــــــاالستشعار واالقم 6 بــــــــــــــــــــــــــــــعملي وتدري 1  

 رجـــــــــــــــــــــــــــــمشروع تخ 7 تاالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتص 2

 - 8 ةـــــــــــــــــــــــــــــالمالحة الجوي 3

 - 9 ةــــــــــــــــــــــــــــاالرصاد الجوي 4

 
 

 أول: متطلبات الجامعة:

 ( ساعة معتمدة وتشمل:27يخصص لها )

 ( ساعة معتمدة وهي:18اإلجبارية: يخصص لها ) ساقاتالم -أ

 

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 1

 - 3 النظم اإلسالمية 0102350 2

 - 3 * العلوم العسكرية 0600000 3

 - 3 التربية الوطنية 0601100 4

 النجاح في امتحان المستوى 3 )1(اللغة العربية   9901101 5

 في امتحان المستوىالنجاح  3 )1(اللغة اإلنجليزية  1302101 6

 
 ها.بدال عن * يعتبر مساق العلوم العسكرية اختياري للطلبة غير االردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من المساقات التي تطرحها الجامعة

 

ن مساق ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته على أن يكو9الختيارية: يخصص لها ) ساقاتالم -ب

 ل من المجالت التالية:واحد من كل مجا

 

 مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية: .1

 

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 0101371 2

 - 3 مدخل إلى التربية  1102121 3

 9901101 3 (2) اللغة العربية  9901102 4

 1302101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1302102 5

 - 3 سالميةتاريخ الحضارة العربية اإل 1303101 6

 - 3 تاريخ القدس 1303102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  1304101 8

 - 3 )1(اللغة االسبانية  1304151 9

 - 3 )1(اللغة االيطالية  1304161 10

 - 3 )1(اللغة األلمانية  1304171 11

 - 3 )1(اللغة الفارسية  1304181 12

 - 3 )1(  اللغة التركية 1304191 13
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 : مجال العلوم الجتماعية والقتصادية ويضم المساقات التالية .2
 

 المساق اسم رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 0101471 1

 - 3 مدخل إلى علم الفقه و أصوله 0102153 2

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 0102250 3

 - 3 القانون في حياتنا 0201110 4

 - 3 )1(مبادئ إدارة األعمال 0502101 5

 - 3 الريادة واالبتكار 0502214 6

 - 3 مبادئ االقتصاد 0507100 7

 - 3 الديمقراطية و حقوق اإلنسان  0601436 8

 - 3 تواصل االجتماعي*شبكات ال 0902150 9

 - 3 مدخل إلى علم النفس 1103130 10

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 1102220 11

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  1303105 12

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 1401100 13

 - 3 مقاصد رسالة عمان 1401101 14

 : مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية .3
 

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 0404109 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 0703342 5

 - 3 علوم األرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 0801117 9

 - 3 ات نظم المعلوماتأساسي 0902230 10

 - 3 اإلسعافات األولية 1001160 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 12
 

التقدم  2010/2011ل أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتباراً من بداية الفصل األو مالحظة:
قاً متحانات مساذه االلالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من ه

 المساقات هي: ه( خارج خطته الدراسية وهذ099استدراكياً )
 

 : المساقات الستدراكية
 

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 تطلب السابقالم

 - 3 اللغة العربية  9901099 1

 - 3 اللغة االنجليزية 1302099 2

 - 3 حاسوبمهارات ال 0901099 3
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ا   : كليةمتطلبات ال :ثانيا
 

 ( ساعة معتمدة، وتشمل:21يخصص لها )

 ت
رقم 

 مساقال
 ساقاسم الم

ساعة  الساعات األسبوعية
 معتمدة

 المتطلب السابق
 يــــعمل ريـــــنظ

1 0401099 
اساسيــــــــــــــــات 

 الرياضيـــــــــــــات
3 - 3 - 

 - 3 - 3 (1الفيزياء العامة ) 0402101 2

3 0901131 
( 2وب )ـــــــــــــــــحاس

 العلميةللتخصصات 
3 - 3 

لنجاح في امتحان ا

 0901099المستوى او 

 او متزامن 1302101 6 4 4 اللغة االنجليزية لعلوم الطيران 1501106 4

5 1501105 
تطبيقات اللغـــــــــــــــة 

 االنجليزيــــــــــــــــــــــة
 او متزامن  1302101 3 2 2

6 1501230 
الخرائط والصـــــــــــور 

 الجويـــــــــــــــــــــــــــة
3 - 3 - 

  21  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــ 

 
 ثالثا: متطلبات التخصص:

 وتشمل: ساعة (84) لها يخصص

 معتمدة، وتشمل المساقات التالية: ( ساعة72يخصص لها ) اإلجبارية: المساقات .أ

 
 ت

 اقــــــــــــــــــــــــــاسم المس ساقرقم الم
ساعة  الساعات األسبوعية

 معتمدة
 ب السابقالمتطل

 عملي نظري

 1501106 3 - 3 عمليات الطائرات 1501222 1

 - 3 - 3 االرصاد الجوية 1501241 2

 0402101 3 - 3 (1ة )ـــــــــالديناميكا الهوائي 1501121 3

 1501106 3 - 3 السالمة الجوية 1501471 4

 0401099 3 - 3 الرياضيات للمالحة الجوية 1502201 5

 1501105 3 2 2 اللغة االنجليزية للحركة الجوية 1502203 6

 0401099 3 - 3 المالحة الجويةمقدمة في  1502231 7

 او متزامن 1502231 2 4 - المالحة الجوية العملية 1502232 8

 او متزامن 1502231 3 2 2 الجوية المالحة انظمةمفاهيم  1502233 9

 1502231 2 - 2 االتصاالت المالحية 1502325 10

 1501241 3 2 2 اساسيات ومفاهيم الرادار 1502261 11

 1501121 3 - 3 اجراءات الطيران  1502262 12

 1502231 4 6 1 اتصاالت مراقبة الحركة الجوية 1502321 13

 1502231 3 4 1 نظم االتصاالت االرضية 1502322 14

 1502231 3 4 1 العالمية باالقمار الصناعية المالحةخدمات  1502332 15

 او متزامن 1502233 3 4 1 الجوية العالمية انظمة المالحة 1502334 16

 1502231 3 4 1 النظمة المالحةاختبار الطيران  1502355 17

 1502261 3 - 3 االتصاالت باالقمار الصناعية 1502461 18 

مواضيع خاصة في مراقبة الحركة  1502451 19

 الجوية ونظم المالحة
1 4 3 

1502231 

 1502231 3 4 1 مراقبة وادارة الحركة الجوية 1502452 20

 1502231 3 2 2 نظام أدوات الهبوط 1502323 21

 1502261 3 - 3 تحديد المواقع العالمينظام  1502462 22

 مستوى سنة رابعة 7 14 - مشروع تخرج 1502471 23

  72  ـــــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 معتمدة، يتم اخيارها من المساقات التالية: ات( ساع12يخصص لها )ارية: يالختب. المساقات 
 

 ت
 اقــــــــــــــــــــــــــاسم المس ساقرقم الم

ساعة  الساعات األسبوعية
 معتمدة

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 - 3 6 - *تدريب عسكري 1501100 1

 - 3 - 3 *(1ـة للطياريــن )علوم عسكري 1501101 2

 - 3 - 3 *(2ن )م عسكريــة للطياريعلو 1501102 3

 - 3 - 3 *(3علوم عسكرية للطيارين ) 1501103 4

 1501106 3 - 3 رانــــــــــــــــــــــــــطب الطي 1501161 5

 1501121 3 - 3 (2ة )ــــــــــالديناميكا الهوائي 1501221 6

 او متزامن 1501121 3 - 3 انظمة الطائرات 1501351 7

 1502231 3  3 المالحه المحليه والدولية 1502333 8

 للطلبة العسكريين* 

 

 

  المراقبة والمالحة الجويةالمساقات التي يقدمها قسم  

 

 عدد الساعات اسم المساق رقم المساق ت
 3 يةالرياضيات للمالحة الجو 1502201 1

 3 اللغة االنجليزية للحركة الجوية 1502203 2

 3 المالحة الجويةمقدمة في  1502231 3

 2 المالحة الجوية العملية 1502232 4

 3 الجوية المالحة انظمةمفاهيم  1502233 5

 3 اساسيات ومفاهيم الرادار 1502261 6

 3 اجراءات الطيران 1502262 7

 4 لحركة الجويةاتصاالت مراقبة ا 1502321 8

 3 نظم االتصاالت االرضية 1502322 9

 3 نظام أدوات الهبوط 1502323 10

 2 االتصاالت المالحية 1502325 11

 3 العالمية باالقمار الصناعية المالحةخدمات  1502332 12

 3 المالحه المحليه والدولية 1502333 13

 3 الجوية العالمية انظمة المالحة  1502334 14

 3 نظمة المالحةاختبار الطيران ال 1502355 15

 3 مواضيع خاصة في مراقبة الحركة الجوية ونظم المالحة 1502451 16

 3 مراقبة وادارة الحركة الجوية 1502452 17

 3 االتصاالت باالقمار الصناعية 1502461 18

 3 تحديد المواقع العالمينظام  1502462 19

 7 مشروع تخرج 1502471 20
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 لمراقبة والمالحة الجويةا وصف المساقات التي يطرحها قسم
Courses’ Description 

 (ساعات معتمدة 3) الرياضيات للمالحة الجوية 1502201

 Navigation Mathematics :(0401099) المتطلب السابق 

فات، لمصفوا، ريتمات وديسيبلمقدمة في الجبر، علم المثلثات، الموجات الدورية وتحليل االطوار، واللوغا

 ل.المعادالت الخطية وحلها، المعادالت التربيعية وحلها، المتسلسالت، التكامل، التفاض

Introduction in Algebra, Triangle Science, Periodic waves and Phase 

Analysis, Logarithms an dB, Arrays, linear equations, nonlinear equations,  

Series, Integrals, and differentiation.  
 

 (ساعات معتمدة 3) اللغة النجليزية للحركة الجوية 1502203

 English Language For Air Traffic :(1501105) المتطلب السابق 

مة منظت فهم مصطلحاالالزمة لتحسين مهارات اللغة اإلنجليزية لمهام الحركة الجوية. تطوير المهارات 

ارين االجانب، ، اصول التخاطب مع الطيلتقييم الكفاءة 4( المستوى التشغيلي ICAOن المدني الدولي )الطيرا

 بروتوكوالت المراقبة الجوية عبر االثير.

Improvement of English Skills for Air Traffic missions, Improvement of the 

necessary skills to understand ICAO idioms, Operational Level 4 for 

competence evaluation, basics of communications skills with foreign Pilots, 

and On-air Protocols for ATC. 

  
 

 (ساعات معتمدة 3) المالحة الجويةمقدمة في  1502231

 Introduction to Navigation :(0401099) المتطلب السابق 

ية،  الحة الجول المر ، بدايات المالحة الجوية وتطورها، أنواع المالحة الجوية، بدائتاريخ المالحة عبر العصو

 رائطخ، خصائص شكل االرض، الوقت، االتجاه، السرعة والمسافة والزمن، خرائط الطيران وكيفية عملها

كمبيوتر  مقياس االرتفاع، ، ضبط الجوية ار ومسافة المسار، قراءة الخرائطية المسالطيران، قياس زاو

 فقدان االتصال.لعملية، االجراءات في حالة المالحة، تخطيط الطيران، المالحة ا

Navigation History, Navigation starting and its evolution, Navigation types, 

Navigation alternatives, Earth shape, Time, Direction, velocity and time and 

distance, flight maps and how it works, flight maps features, route Angle and 

distance measurement, air maps reading, altitude measurements, navigational 

computer, flight planning, practical navigation, loss of communication procedures. 

 

 (معتمدة ةساع 2) العمليه المالحة الجوية 1502232

 Practical Navigation :او متزامن (1502231 المتطلب السابق( 

ين الحس ، زيارات لبعض مواقع محطات المالحة بكلية الملكتطبيقات عمليه على مواضيع المالحه الجويه

 الجوية.

Applied navigation, field visits. 
 

 (ةساعات معتمد 3) الجوية المالحة انظمةمفاهيم  1502233

 Navigation Systems Concepts :او متزامن 150231 المتطلب السابق 

، الية عمل Cمن الدرجة  الطاقةالية عمل ارسال المسافة واالتجاه، مجمعات الطاقة االتجاهية، مكبرات 
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 Space(، التعديل الفضائي )AM(،تعديل السعة )PM(، التعديل الطوري)FMالهوائيات ، التعديل الترددي )

Modulation انواع الهوائيات وأنماط اإلشعاع، تحليل األخطاء،أنواع أنظمة المالحة المستخدمة، تطبيقات ، )

، مراقبة شاشات التحكم، التحكم عن بعد بانظمة المالحة، VOR/TACAN/MDE/ILSعملية وتشمل أنظمة 

الجوية خالل االختبار الجوي، معايرة أنظمة المالحة االرضية، المعايرة الجوية ألنظمة المالحة االرضية و

 الممرات الجوية، التقرب الجوي.

Directions and Distance Transmission, directional power accumulators, Power 

Amplifier type C, Frequency Modulation FM, Phase Modulation PM, Amplitude 

Modulation AM, Space Modulation, Antenna Types and Radiation Patterns, error 

analysis, Types of the used Navaids, Hands-On applications including 

VOR/TACAN/MDE/ILS, Control Monitoring, Remote control for Navaids, Ground 

Navaids Calibration, flight Calibration for Navaids During Flight Inspections, 

Airspace Routes, Airspace approaches. 

 

 (ساعات معتمدة 3) اساسيات ومفاهيم الرادار 1502261

 Radar Concepts and 

Fundamentals 
 1501241المتطلب السابق:

رات د، الراداالبعا، الرادارات ثنائية ااساسيات الرادار، طريقة عمل الرادار، النظريات المتعلقة بالرادارات

تصاالت اداري، مراكز التحكم، شاشات التحكم، نقل معلومات الرادارات، التقاطع الرا اد،ثالثية االبع

 رادارات سد الفجوات.‘ الرادار الصوتية والمعلوماتية.، الرادارات الثانوية

Radar Principles, Radar concept of operation, radar theorems, two dimension 

radars, three dimension Radars, Control centers, Control Monitors, Radar 

Data Transfer, Radar Intersection, Voice and Data communications for 

Radars, Secondary Radars, Gap filler Radars.   
 

 

 (ساعات معتمدة 3) اجراءات الطيران 1502262

 Flight Procedures :1501121المتطلب السابق 

لالزمة يير االطيران أالساسية خالل مرحلة الطيران العالي ومرحلة التقرب للهبوط، تحديد المعا اجراءات

 لتعامل معفية التطوير اجراءات الطيران ، تطبيق المعايير الالزمة الجراءات الطيران العالي والتقربي، كي

الهبوط   ات التقرب، قواعد(، مخططات التقرب والتعامل معها، تصميم مخططICAO/FAA) الوثائق العالمية

 (، اساسيات الOPS-PANS(، اساسيات ال )TERPS(، اساسيات ال )VFR/IFR) المرئي وغير المرئي

(SARPS.) 

Basic Flight Procedures for en-route flight and approaching to landing, enforcing of 

the necessary Standards in both en-route and landing phases, how to read and 

understand the international documents(ICAO/FAA), Approach Plates, design of 

Approach Plates, Instrumental Flight Rules/Visual Flight Rules IFR/VFR, TERPS, 

OPS-PANS, SARPS Fundamentals. 

 

 (معتمدة ساعة 4) اتصالت مراقبة الحركة الجوية 1502321

 ATC Communication :1502231المتطلب السابق 

رة، الذاكويحتوي المساق على سلسلة من التمارين التي تتيح لمراقبي الحركة الجوية ممارسة االستماع, 

ل، لتسجي، تمرير المعلومات، استعادة اوالقراءة مرة أخرى، وطرق التعبير ومهارات التعرف على الخطأ

 ، اتصاالت الطيران المروحي البطيء، اتصاالت الطيران النفاث.االتصاالت البديلة

This course includes a series of exercises that allow ATC controllers practicing 

listening, memorizing, reading again, expression methods, diagnostic skills, data 

transfer, replay recording, alternative communications, helicopter communications, 

and jet communications.   
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 (ساعات معتمدة 3)           نظم التصالت الرضية 1502322

 ATC Communication Systems :1502231المتطلب السابق 

تسجيل الصوتية، محطة ال ، نظام االتصاالتHF  ،UHF ،VHFانتشار الترددات الالسلكية دراسة كيفية 

، ارض وانواعها –( ارض VHFجو وأنواعها، اتصاالت ) –( ارض V/UHFاتصاالت ) ،الراديو أالرضية

 شبكات االتصاالت، انظمة التحكم بأجهزة االتصاالت.

Radio Frequency bands HF, VHF, UHF propagations, Voice Communication 

System, Radio Recording station, V/UHF Ground to Air Communication, VHF 

Ground to Ground Communication, Communication Network, and Communication 

Controlling Systems. 

 

 (ساعات معتمدة 3) نظام أدوات الهبوط 1502323

 Instrument Landing System  :1502231المتطلب السابق 

لهبوط ازاوية  ، نظريةمنتصف المدرج، نظرية خط ، فئات الهبوط االلي و عواملهاعامةال الهبوط اآللي نظرية 

يع طة توضيع خط منتصف المدرج، محطة توضيع زاوية الهبوط، محطات توضح، م، نظرية تحديد الموقع

 ،إلشعاعاتطبيقات عملية وتشمل مواضيع مختبر تحليل نمط  نقاط التقرب الداخلية والوسطى والخارجية، 

 ، زيارة ميدانية لمحطات الهبوط العاملة. ILS تعديالت المعدات، ومعدات اختبار

Theorem of general instrument landing system, categories of instrumental landing 

and its factors, center line determine theorem, glide angle theorem, positioning 

Theorem, Localizer station, Glide slope Station, Outer, Middle, and inner Marker, 

Propagation Analysis, stations modifications, test equipment, field visit to ILS 

stations.  

 

 

 (ساعة معتمدة 2) التصالت المالحية 1502325

 Communication Navigation :1502231المتطلب السابق 

تصاالت، ل اال، السيطرة على المطارات، مراقبة االقتراب، فشجراءات التشغيل العامةصاالت الصوتية، إاالت

 مدى االتجاة قائي،، تحديد االتجاه باستخدام الترددات العالية جداً، تحديد االتجاه التلاالستغاثة والطوارئ

 .(GPSلمي )نظام تحديد المواقع العاالخاص، معدات قياس المسافات، الرادار، رادار المراقبة الثانوي، 

Voice communications, General operation procedures, airports control, approach 

control, communications fail, emergency and rescue, VHF directional finder, 

automatic directional finder, direction range, Distance Measurement 

Equipment(DME), Radar, Surveillance Secondary Radar SSR, Global Positioning 

system GPS.  

 

قمار بال العالميةالمالحة خدمات  1502332

 الصناعية
 (ساعات معتمدة 3)

 Global Navigation Satellite Services :1502231 المتطلب السابق 

لمالحة اواعد ق، قواعد المالحة العالمية في مرحلة الطيران العالي، خدمات المالحة عبر االقمار الصناعية

( ، Way Pointباالقمار الصناعية  خالل التقرب للمدارج، مخططات التقرب المعدلة، نقاط التتبع العالمية)

ية، لعالماالحة اجراءات المراقبة الجوية المحدثة ومقارنتها بين الحاضر والمستقبل،  التحول التدريجي للم

 لية.مقارنات بين المالحة التقليدية والعالمية في كل مرحلة من مراحل الطيران، النظرة المستقب

Navigational Services using satellite, navigation rules in en-route phase of flight, 

navigation rules during final approach, modified approach plates, way points, 

present and future ATC procedures, transition to Global Navigation, comparison 

between conventional and Global Navaids in each phase of flight, and Future look.    
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 (ساعات معتمدة 3) الجوية العالمية انظمة المالحة 1502334

 Global Navigation Satellite 

Services (GNSS)                                     
 او متزامن 1502233المتطلب السابق:

لمالحة ا( األمريكي تاريخها وتطورها، نظام GPSأساسيات ومفاهيم أنظمة المالحة العالمية ،نظام ال)

(GLONASS( الروسي وخصائصه، نظام المالحة )Galileoاألوروبي وخصائصه، األنظمة العام ) لة

رنات ( أنواعها واستخداماتها، مقاAugmentation Systemsاألخرى،نظرية  أنظمة المالحة المعدلة )

 االنظمة وحسب مراحل الطيران المختلفة، النظرة المستقبلية.

Fundamentals and concepts of the Global Navigation, GPS history and evolution, 

Russian Global Navigation System GLONASS, European Global Navigation 

System Galileo, other global navigation Systems,  Augmentation Systems,  System 

comparison during each phase of flight, Future Look. 

 

 (ساعات معتمدة 3) لنظمة المالحةاختبار الطيران  1502355

 Flight Check for Navaids :1502231المتطلب السابق) ) 

(، TACAN) ماأهداف االختبار، أنواع االختبارات الدورية و التأسيس والصيانة ، إجراءات االختبار لنظ

ونشر  (، تحليلILSالهبوط االلي ) م(، ، إجراءات االختبار لنظاVOR/DME)مإجراءات االختبار لنظا

ثيق ت، توطات التقرب، مطابقة االنظمة مع المخططاالنتائج، اجراءات التصحيح لكل نظام، اختبار مخط

 االختبارات ، االتصاالت مع طاقم الفحص الجوي، تجهيز المحطات قبل وبعد االختبار.

Inspection Purposes, Periodic, Commissioning and maintenance inspections 

types, Flight Inspection for TACAN, Flight Inspection for VOR/DME, Flight 

Inspection for ILS, Results analyses and publication, re-alignment procedures, 

flight inspection for approach plates, systems compliance with approach plates, 

inspections documentations,  air crew communications, stations preparation 

before and after flight inspections. 
 

 

مواضيع خاصة في مراقبة الحركة الجوية ونظم  1502451

 المالحة
 (ساعات معتمدة 3)

 Special Topics in 

ATC/Navigation Systems 
 1502231المتطلب السابق:

حطات تخدام موتشمل اس، تغطي المواضيع الحديثة سواء في مواضيع  خاصة في مراقبة الحركة الجوية ونظم المالحة 

ئصها، ( للشرق االوسط وتداعياتها وخصاEGNOSدخول أنظمة ال) ،( العالمية في المدارج وخصائصهاGBASال )

لسيطرة كز ارلجوية، محجز االجواء،  مقدمة في ادارة الممرات الجوية بالسلم والحرب،مقدمة في ادارة الكوارث ا

 الجوية ، اية مستجدات عالمية في حينه.

New subjects in ATC and Navigational Systems, Ground- Based Augmentation Systems 

GBAS, The European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) in Middle 

East, Airspace booking, introduction in airspace management in ware and peace,  

Introduction in airspace disaster management, Command Control Centers, Any emerging 

subject at its time. 
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 ساعات معتمدة ( 3) المالحه المحليه والدولية 1502333

 Domestic and International 
Navigation 

 (1502231 )المتطلب السابق:

ن من الطالب مة المحلية والعالمية الخاصة بالمالحة الجوية. سيتمكو التعليمات واألنظ 121جزء  FARستدرس المادة 
 كن استخدامومتطلباتها العملية والعمليات المعيارية لشركات الخطوط الجوية. يم ICAO, JAA, FAAاستخدام انظمة  

تفصيل. وط بالالهبس الطالب الطيران على ارتفاعات عالية والمالحة وإجراءات رمشبة مالحة جوية للتدريب العملي. سيد
ً كل من أنظمة   LRNو فصح  ETPو  ETOPSو إجراءات اإلقالع و  RVSMو   MNPSسيدرس الطالب أيضا

 للدقة. باإلضافة لعدة مواضيع ثانوية أخرى.

 
 This course will study FAR Part 121 domestic and flag regulations and evaluate their impact 
on long-range domestic and international flights. The student will be able to use ICAO, JAA, 

and FAA operational requirements and typical air carrier Ops SPECS to plan domestic and 
transoceanic flights. CBT simulation programs may be utilized as necessary to demonstrate 

actual flight scenarios. High-altitude airspace, navigation, and approach procedure chart 

interpretation will be examined in detail. Students will study and use the concepts of MNPS 
and RVSM airspace, dispatch procedures, ETOPS, ETP, driftdown, track messages, LRN 

accuracy checks, Oceanic Air Traffic Control clearances, international METARs and TAFs and 
emergencies and contingencies while on oceanic tracks. Communication systems 

requirements and methodology will be examined to include satellite, digital, and analog 
devices 

 

 

 

 (ساعات معتمدة 3) مراقبة وادارة الحركة الجوية 1502452

 Communication Navigation 

Surveillance/Air Traffic 

Management 

 1502231المتطلب السابق:

البث . مبادئ  CNSمبادئ والمعدات  :(ATM-CNSاالتصاالت والمالحة والمراقبة ) قيتضمن مسا

عتماد . تمييز االCNS مفهوم ال  (، رؤيةRNAVالمنطقة )حسب مالحة الدائي والثانوي، الراديوي االبت

 ،ATNمشاريع االتصاالت الحديثة ) ،ATM-FANS ،ECACمقابل إجراءات  CNSالمتبادل لتكنولوجيات 

VDL ،CIDINأنظمة  ،(. النظم العالمية القمار المالحةATC مولة ادم المحاألنظمة المضادة للتص ،المؤتمتة

 جوا.

Air Traffic Management – Communication Navigation Surveillance, CAN systems 

and principles. Radio Transmission principles, Radio Navigation RNAV, CNS 

concept Vision, CNS technologies accreditation, and ATM FANS, Modern 

Communication Networks, Global Navigation Systems, Automated ATC, Anti 

Collision Air Systems ACAS. 

 

 (ساعات معتمدة 3) لت بالقمار الصناعيةاالتص 1502461

 Satellite Communications :1502261المتطلب السابق 

المدار بضيع ق والتوصواريخ االطالق، مكونات المكوك الفضائي، كيفية االطال الفضاء، المدارات، اديناميك

الصناعية،  الربط باالقمار( ، foot printمناطق التغطية) ،وتأجير القنوات مفاهيم االتصاالت المخصص، 

تصاالت ن االم، أهم الجوانب ذات الصلة العاملة (، انمارساتانواع  األقمار الصناعية )ايريديوم، الثريا

 .التطورات األخيرة في االقمار الصناعيةباالقمار الصناعية، مع التركيز على التطبيقات و

Space dynamics, orbits, launching Rockets, space shuttle components, leased 

communication channels,  coverage areas, satellite connections, operating 

communication satellite IRIDUM, IMMARSAT and Thuraya, satellite 

communications aspects, the latest in satellite communications. 
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 (ساعات معتمدة 3) تحديد المواقع العالمينظام  1502462

 Global Positioning System  :1502261المتطلب السابق 

المي لسواتل لعاالنظام األساسية آلية العمل، ؛ المفاهيم (GPSالعالمي)مواقع الم تحديد المحة عامة عن نظ

اعه، ويش أنوالتش ،المنبعثة والقدرات اإلرسال اتاالستقبال وهوائيهوائيات  ، مدارات المالحة،المالحة

الجوي،  فتأثيرا لغال ،شارة في األماكن المغلقةاإلقياسات  (،Errors Measurementsقياسات األخطاء )

يت قوتطبيقات الت قات تحديد السرعة واالتجاه،حرية، تطبيبجواَ، التطبيقات البرية وال التطبيقات المحمولة

 العالمي والمزامنة. 

Introduction to GPS, Principles and concepts, navigation satellites, navigation 

orbits, transmission Antennas, reception Antennas and output power,  types of 

noise, Error measurements, signal measurements in closed areas, ionospheric 

effect, air mobilized applications, navy and land applications, speed and direction 

applications, time applications and global synchronization. 
 

 

 

 (ساعات معتمدة 7) مشروع تخرج 1502471

 Graduation Project/thesis توى سنة رابعةمس 

لطبع هو ذا باهتدريب الطالب على كتابة تقرير شامل حول أي مجال يقرر من قبل المدربين او هيئة التدريس. 

خراج هذه ى استتتويج لجميع التجارب السابقة التي اكتسبها الطالب خالل أربع سنوات من الدراسة؛ الحرص عل

 للخروج الى الحياة العملية. الخبرات من خالل مشروع التخرج الذي يؤهل الطالب

Students will be subjected to write a long report/thesis about selected aspects chosen 

by the Faculty Training committee; this will wrap up all the gained experience in the 

ATC management study years which will positively enhance their practical 

professional life.  
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