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 ٚطف اٌجشٔبِح األوبد٠ّٟ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي ىذا  اجيازاً مقتضياً ألىم خصائص الربانمج وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 المعهد التقنً كوت  –الجامعة التقنٌة الوسطى  جٌّإعغس جٌطؼ١ّ١ٍس .1

 جٌّغحقسلغُ ضم١ٕحش  / جٌّشوض  ؼٍّٟجٌمغُ جٌ .2

او اسم البرنامج األكادٌمً  .3
 المهنً 

 المساحة/ قسم تقنٌات  المساحةدبلوم تقنٌات 

 دبلوم تقنً  اسم الشهادة النهائٌة  .4

  :النظام الدراسً  .5
  سنوي /مقررات /أخرى

 2020-2021الفصل الدراسً االول والثانً للعام الدراسً 

 العالمٌة معاٌٌر المنظمات المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اراء الخبراء فً االقسام المناظرة للجامعات الخارجٌة  المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

 1/6/2021 تارٌخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكادٌمً .9
 

    
 

 . المساحة الب باهم اسس ومبادئ علم تعرٌف الط
إبعداد خرجيني للعمل يف القطاع العام واخلاص يتميز مبهارة عالية يف استخدام أجهزة اللفل, الثيودواليت 

والتوتل ستيشن والقسم حاصل على تفويض من شركة)توبكون( الياابنية ألجراء ادلعايرة والصيانة لكافة أجهزة 
   اخلرائط وسلترب – ادلخترب اجليولوجي. -ادلسح اجلوي  -ادلسح األرضي ادلساحة. ويضم سلتربات : 

 

  ًتمكنه من العمل فً القطاع  تقنٌات المساحة تاهٌل الطالب للحصول على شهادة الدبلوم التقنً ف
 . ساحالعام والخاص بوصفه كم



 

  اعداد البحوث والدراسات ضمن االختصاص 
 
 
 

 ائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚؽش جشٔبِحِخشخبد اٌ  .01

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
       . جٌّغحقسِفح١ُ٘ ِرحدب ٚ  جْ ٠ؼشف جُ٘  -1أ

 . ٌٍّغحـجْ ٠كذد جٌٛظحتف جٌشت١غس  -2أ

 جٌّغحقسجْ ٠فغش جٌّفح١ُ٘  -3أ
 ذحِػٍس ٚجلؼ١س ٚقحالش دسجع١س . جٌّغحقسجْ ٠طرك جٌّفح١ُ٘  -4أ
 ِغ جٌٛجلغ جٌؼٍّٟ . جٌّغحق١سجْ ٠كًٍ طكس جٌٕظش٠حش ج -5أ
 . جٌّغحق١س جْ ٠ر١ٓ سج٠ٗ ذحٌّفح١ُ٘  -6أ

 جشٔبِح ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 . ِٙحسجش ضفحػً : جِطالن جٌمذسز ػٍٝ جٌطٛجطً ِغ جعطحر جٌّحدز ٚجٌضِالء – 1خ 

 ٚضطر١محضٙح جٌٛجلؼ١س . جٌّغحق١سِٙحسجش ضشخ١ظ١س : جٌمذسز ػٍٝ ضشخ١ض جٌٕظش٠حش  – 2خ 

       ٚجٌؼاللحش ذ١ٕٙح . جٌّغحق١سِٙحسجش ضك١ٍ١ٍس : جٌمذسز ػٍٝ ضك١ًٍ جٌّفح١ُ٘  – 3 خ

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 جٌّكحػشجش . – 1

 جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس . – 2

 جالعثٍس جالغشجت١س . – 3

 جالعطؿٛجخ جٌّرحشش . – 4
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 جعثٍس جٌخطح ٚجٌظٛجخ . – 1

 جالخط١حس ِٓ ِطؼذد  جعثٍس – 2

 جعثٍس جٌطٛػ١كحش . – 3

 جٌٛجؾرحش . – 4

 جٌطم١١ُ جٌزجضٟ . – 5

 جالخطرحسجش ) جٌشٙش٠س ، جٌفظ١ٍس ، جٌٕٙحت١س ( . 
 اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ج

 ؽشـ جفىحس ؾذ٠ذز قٛي جٌّٛػٛع ِٓ لرً جٌطحٌد ٚضمذ٠ُ جٌّٛػٛع ٚجػطحء جٌكٍٛي . -1ؼ         

 جٌّشىالش ٠ٚفغش ٠ٚكًٍ جٌظٛج٘ش ٚجٌّشىالش . ٠فشق ذ١ٓ -2ؼ

 جٌطفى١ش جٌرغ١ؾ : ) جٌمذسز ػٍٝ فكض ٚضم١١ُ جٌّٛجػ١غ جٌّطشٚقس ( . -3ؼ

 جٌطفى١ش جٌٕحلذ : ) جٌمذسز ػٍٝ ٔمذ ٚض١١ّض جٌّٛجػ١غ جٌّطشٚقس ٚجالخطرحس ذ١ٕٙح ( .  -4ؼ   

 ؾذ٠ذز ( . جٌطفى١ش جالذذجػ١س : ) جٌمذسز ػٍٝ جٔطحؼ جفىحس ِكحعر١س – 5ؼ   
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 جعطخذجَ ؽش٠مس جٌّكحػشز ٚجٌّشحسوس جٌفؼحٌس ٌٍطٍرس .  – 1

 .   جعطخذجَ جعٍٛخ جٌغإجي ٚجٌؿٛجخ  – 2

 .  فىحس جالِشحسوس جٌطٍرس فٟ ػشع  – 3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    



 

 جخطرحسجش ِطٕٛػس ) ١ِٛ٠س ، شٙش٠س ، فظ١ٍس ، ٔٙحت١س (  – 1

 جش شف٠ٛس .جخطرش – 2

 ٚجؾرحش . – 3

 ِشحس٠غ ضخشؼ . – 4
 

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِٙحسجش جعطخذجَ جٌّشجؾغ ٚجٌّظطٍكحش . -1د

 ِٙحسجش فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّٛػٛع ٚضك١ٍٍٙح . -2د

 جػّحي جٌّغحقس ٚو١ف١س جعطخذجِٙح فٟ   ر١حٔحش ٌِٙحسجش ؾّغ ٚضك١ًٍ ج -3د

 فٟ جٌّؿحالش جٌّخطٍفس . ػٍُ جٌّغحقس ِٙحسجش جٌطذس٠د ٚجٌطط٠ٛش جٌشخظٟ ػٍٝ و١ف١س ضطر١ك  -4د   

 جٌّٕحعرس ٌالعطخذجَ فٟ جٌّؿحالش جٌّخطٍفس . جٌّغحق١س ِٙحسجش جػذجد جٌّفح١ُ٘ ج -5د   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 جعطخذجَ ؽش٠مس جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس جٌّرحششز . – 1       

 جعطخذجَ جعٍٛخ جٌغإجي ٚجٌؿٛجخ . – 2       

 جٌطمحس٠ش جٌطخظظ١س ِٓ خالي جٌّكحعرس جالٌىطش١ٔٚس ) جالٔطشٔص ( – 3       
 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 ٍس جٌظٛجخ ٚجٌخطح ٚجعثٍس جٌّمحذٍس .جالعثٍس جٌّٛػٛػ١س ٚضٕمغُ جٌٝ : جعثٍس جالخطرحس ِٓ ِطؼذد جٚ جعث – 1  

 جٌطم١١ُ جٌزجضٟ ٚضم١١ُ جٌض١ًِ . – 2  
 جالخطرحسجش ٚضشًّ :  – 3  

 جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌرٕحت١س جٌّظحقرس ٌٍخطؾ ٚجٌطذس٠غ١س . –أ 

 جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌخطح١ِس ٚضطؼّٓ : –خ 

 . ٟجالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌشٙش٠س فٟ ٔٙح٠س وً شٙش دسجع 
 الخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌفظ١ٍس ٔٙح٠س فظً دسجعٟ .ج 
 س جٌؼحَ جٌذسجعٟ .جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌٕٙحت١س فٟ ٔٙح٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِح  .00

 جٌغحػحش جٌّؼطّذز           جعُ جٌّمشس أٚ جٌّغحق سِض جٌّمشس أٚ جٌّغحق جٌّشقٍس جٌذسجع١س 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 6 4 (1اٌّغبزخ )  جالٌٚٝ 

 اٌّغحححححححححر اٌزظححححححححح٠ٛشٞ  جالٌٚٝ 

   اٌدٛٞ
2 3 

اٌش٠بػ١بد ٚاٌّثٍثبد   جالٌٚٝ 

 اٌىش٠ٚخ
2 - 

 - 2 االعزشؼبسػٓ ثؼذ  جالٌٚٝ



 

 - 1 ػٍُ عطر االسع   جالٌٚٝ 

 2 2 اٌسبعجبد  جالٌٚٝ

 - 2 اٌّغر اٌىّٟ  جالٌٚٝ 

 3 - ٚسشخ اٌؼًّ  جالٌٚٝ

 زمٛق اإلٔغبْ  ججالٌٚٝ 

 ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ
2 - 

 6 2 (2اٌّغبزخ )  جٌػح١ٔس

اٌّغر اٌزظ٠ٛشٞ   جٌػح١ٔس

 اٌشلّٟ

2 2 

 3 2 رم١ٕخ اٌخشائؾ  جٌػح١ٔس

اٌّغر إٌٙذعٟ   جٌػح١ٔس

 ٚاٌىبدعزشأٟ

2 3 

 3 - رطج١مبد زبعٛة   جٌػح١ٔس

ٔظُ اٌّؼٍِٛبد   جٌػح١ٔس

اٌدغشاف١خ ٚرم١ٕبد 

 اٌؼجؾ االسػٟ

1 3 

 3 - اٌّششٚع  جٌػح١ٔس 

 

 
 

 طٛس اٌشخظٟاٌزخط١ؾ ٌٍز
 مهارات استخدام ادلراجع وادلصطلحات . – 1
 مهارات يف مجع البياانت حول ادلوضوعات وحتليلها . – 2
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت . – 3
 مهارات اجراء ادلقارانت عن ادلوضوع . – 4
 مهارات اعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع . – 5
 االداءالوظيفي . حصول الطالب على مهارات – 6

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .01

 مركزي من خالل قوائم القبول الصادرة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي . – 1
 تقدمي مباشر من خالل التقدمي للدراسة ادلسائية . – 2

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح .02

 لمي .القسم الع -

 التسجيل  -

 مدرس ادلادة  -



 

-  

 



 

 

 

 ِخطؾ ِٙبساد إٌّٙح

 ٠شخٝ ٚػغ اشبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشخبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِح اٌخبػؼخ ٌٍزم١١ُ

 ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِح 

اٌغٕخ / 

 اٌّغزٜٛ
سِض 

 اٌّمشس
 أعبعٟ اعُ اٌّمشس

 أَ اخز١بسٞ
 ١خاٌّٙبساراف األ٘ذ خ ١اٌّؼشفاأل٘ذاف 

 جشٔبِح اٌخبطخ ثبٌ

األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
ٚاٌزأ١ٍ١٘خ بساد اٌؼبِخ اٌّٙ

اٌّٙبساد األخشٜ  )إٌّمٌٛخ

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 (ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 / / / / / / / / / / / / / / / / جعحعٟ جٌّغحقسِرحدب ج   االٌٚٝ

 / / / / / / / / / / / / / / / / جعحعٟ جٌش٠حػ١حش 
 / / / / / / / / / / / / / / / / جعحعٟ جٌّغف جٌىّٟ   

 / / / / / / / / / / / / / / / / جعحعٟ  قحعرحش  

  / / / / / / / / / / / / / / / جعحعٟ  جالعطشؼحس ػٓ ذؼذ   

  / / / / / / / / / / / / / / / عٟ جعح جٌّغف جٌؿٛٞ جٌطظ٠ٛشٞ  

 قمٛق جالٔغحْ    

 ٚجٌذ٠ّمشجؽ١س 

  / / / / / / / / / / / / / / / جعحعٟ 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اعبعٟ ػٍُ عطر االسع  

 / / / / / / / / / / / / / / / / اعبعٟ ٚسػ اٌؼًّ     



 

 

 

 ِذسط اٌّبدح :َ. َ.  طبٌر ع١ٍّبْ وشبػ                ٚطف ِمشس : اٌّغبزخ                 

 

 

 

 

 

 

 اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ وٛد –اٌدبِؼخ اٌزم١ٕخ اٌٛعطٝ  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ/ 1

 لغُ رم١ٕبد اٌّغبزخ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ/ 2

 اٌّغبزخ         اعُ / سِض اٌّمشس / 3

 ِذِح أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ/ 4

 2222-2221اٌفظً اٌذساعٟ االٚي ٚاٌثبٟٔ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  ٕخ/ اٌفظً / اٌغ5

 3عبػخ ٔظشٞ 3ٚ(  عبػبد فٟ االعجٛع )  5(  عبػخ دساع١خ ثٛالغ  )  152) / ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( 6

 عبػخ ػٍّٟ (

 6/6/2221 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف / 7

 ساع١خ لبدسا ػٍٝ  : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌذ أ٘ذاف اٌّمشس /8

  . .. جعطخذجَ أششؽس جٌم١حط ٚجٌّٛجص٠ٓ ٚػًّ جٌمطحػحش .1

 جعطخذجَ جٌػ١ٛدال٠ص ٚجٌطذس٠د ػٍٟ جٌم١حط جٌطحو١ِٛطشٞ .2

 فُٙ ٚجعطخذجَ ٔظش٠س ػرؾ جٌّؼٍؼحش .3

 . جالعطخذجَ جٌظك١ف الؾٙضز جٌّغحقس جٌكذ٠ػس فٟ جٌّشحس٠غ جٌٕٙذع١س جٌّخطٍفس .4

 

 

أْ جٌٙذف ِٓ دسجعس ػٍُ جٌّغحقس جْ ٠فُٙ جٌطحٌد أعحع١حش جٌّغحقس جٌّغط٠ٛس ٚج٠ؿحد جٌؼاللس ذ١ٓ  /اذلدف 

فٛق عطف جالسع ٚأْ ٠ىْٛ لحدسج ػٍٝ ل١حط جٌّغحفس جالفم١س ٚجٌشأع١س ٌٍٙذف جٌّشطٛد  ِٛلغ جٌٕمحؽ لشخ أٚ

جٌم١حعحش جٌكم١م١س ٌٍّغحفحش ٚجٌضٚج٠ح ٚجٌّٕحع١د  إل٠ؿحدٚوزٌه أؾشجء جٌكغحذحش جٌش٠حػ١س  .ٚل١حط جالضؿح٘حش

خشجتؾ جٌطٟ ضر١ٓ ٚقظٛي جٌطحٌد ػٍٝ ِؼٍِٛحش فٟ سعُ جٌ. ٚقغحخ جٌّغحقحش ٚجٌكؿَٛ ِٓ جٌر١حٔحش جٌكم١ٍس 

ٚوزٌه قغحخ جالقذجغ١حش ٌّٛجلغ 0ٚجٌؼشػ١س ٌٍطشق ٚجٌمٕٛجش ٚجػذجد جٌخشجتؾ جٌىٕطٛس٠س جٌط١ٌٛسجٌّمحؽغ 

  ل١ؼٙح ػٍٝ جٌٛسق ذّم١حط سعُ ِؼ١ٓضٛ ألؾًجٌٕمحؽ جالسػ١س 

 



 

 رؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ مشس ٚؽشائك اِخشخبد اٌّ -9
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 .جٌّغحقس فٟ ٚجٌؼ١ٍّس جٌٕظش٠س جألعحع١س جٌّرحدب ٠فُٙ -1

 جٌظٍس رجش جٌؼ١ٍّس ٚ جٌؼ١ٍّس جإلٔى١ٍض٠س ٌّظطٍكحش ِٕح ٠ٍضَ ِح ٠ؼشف -2

 جٌّغحق١س جألؾٙضز ٚ جألدٚجش ػًّ و١ف١س ٠ششـ -3
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -1

 ؽشائك اٌزم١١ُ

 اعزؼّبي االخزجبساد اٌزسظ١ٍ١خ -1

 ا١ِٛ١ٌخ 

 اٌشٙش٠خ 

 ظ١ٍخاٌف 

 إٌٙبئ١خ 
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 جعطؼّحي ؽش٠مس جٌؼشع ٚجٌطمذ١ّ٠س -1
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ِخشخبد اٌزؼٍُ  عبػبد اٌّفشداد االعجٛع 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛزذح 

 اٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ 

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ِمذِخ ػٓ اٌّغبزخ ٚرؼش٠فٙب ٍِٚخض  -1

ٌألػّبي اٌّخزٍفخ اٌزٟ رمذِٙب ألغبَ 

خ، اٌّغبزخ اٌّغبزخ )اٌّغبزخ اٌّغز٠ٛ

اٌد١ٛد٠غ١خ( ٚرؼش٠ف وً ِٕٙب ششذ 

فشػ١زٟ اٌّغبزخ اٌّغز٠ٛخ 

ٚاٌد١ٛد٠غ١خ، أٔٛاع اٌّغبزخ ٚفمبً 

ٌالعزخذاِبد ٚاألغشاع اٌزٟ رمذِٙب 

)اٌّغبزخ اٌطٛثٛغشاف١خ( اٌىبدعزشائ١خ 

اٌدضء اٌؼٍّٟ   5

٘ٛ اٌزؼشف 

ػٍٝ االخٙضح 

 اٌّغزخذِخ

ِمذِخ ػٓ  

ػٍُ اٌّغبزخ 

ٚاُ٘ 

  اٌزؼبس٠ف

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ



 

ٚاٌزظ٠ٛش٠خ، اٌّبئ١خ ِٚغر اٌطشق 

ِٚغر إٌّبخُ( رؼ١١ٓ ِٛػغ ٔمطخ ِب 

ٔمطخ ػٍٝ  ػٍٝ األسع، اٌزٛخ١ٗ ٚرؼ١ٓ

 اعزمبِخ خؾ )أٚ ػٍٝ اِزذادٖ(.

ٚزذاد اٌم١بط )ٚزذاد اٌطٛي،  -2

اٌّغبزخ، اٌسدُ( فٟ إٌظب١ِٓ اٌّزشٞ 

)اٌفشٔغٟ( ٚاٌمذَ )االٔى١ٍضٞ( اٌزسٛي 

ئٌٝ أخشٜ ػّٓ إٌظبَ  ِٓ ٚزذح

اٌٛازذ، اٌزس٠ًٛ ِٓ ٔظبَ ئٌٝ أخش، 

ل١بط اٌضٚا٠ب ثبٌٕظبَ اٌغز١ٕٟ ٚاٌّئٛٞ 

ٚإٌظف لطشٞ ٚاٌزس٠ًٛ ِٓ ٔظبَ ئٌٝ 

آخش زغبة اٌّغبزخ ثٕظبَ اٌزغد١ً 

 .(اٌؼمبسٞ )دُٚٔ، أٌٚه، ِزش

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ 

ٌٍزس٠ًٛ ث١ٓ 

 أظّخ اٌم١بط

ٚزذاد 

اٌم١بط 

ٌٟٛ اٌط

ٚٔظبَ ل١بط 

 اٌضٚا٠ب

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

ِم١بط اٌشعُ، أٔٛاػٗ )اٌّم١بط اٌؼذدٞ  -3

ثٕٛػ١ٗ اٌىغشٞ اٌزّث١ٍٟ إٌٙذعٟ(. 

اٌزس٠ًٛ ِٓ ط١غخ إٌٙذعٟ ئٌٝ اٌىغشٞ 

ٚثبٌؼىظ اٌّم١بط اٌزخط١طٟ )اٌّم١بط 

اٌزخط١طٟ اٌجغ١ؾ، اٌّم١بط اٌخطٟ 

اٌّمبسْ، اٌّم١بط اٌشجىٟ( ششذ رظ١ُّ 

ّم١بط اٌزخط١طٟ، اخز١بس اٌّم١بط اٌ

ثّٛخت ٔٛع اٌّغر، زغبة ِم١بط 

اٌشعُ إٌّبعت ٌٍشعُ ِٚم١بط اٌشعُ 

 .اٌّدٙٛي ثؼذح ؽشق

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٌى١ف١خ 

سعُ ِم١بط 

اٌشعُ ٚرسذ٠ذ 

 اٌمشاءاد ػ١ٍٗ

ِم١بط 

 اٌشعُ

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

ل١بط اٌّغبفخ ػٍٝ أسع ِٕجغطخ  -4

غز٠ٛخ ٚغ١ش ِغز٠ٛخ(، دلخ اٌم١بط )ِ

اٌسمٍٟ )اٌذلخ إٌغج١خ(، اٌذلخ 

اٌزظ١ّ١ّخ(، اخز١بس ؽش٠مخ اٌم١بط 

ثّٛخت اٌذلخ اٌّطٍٛثخ ِّثٍخ ثدذٚي 

)ِٓ اٌىزبة إٌّٙدٟ( اٌّمبسٔخ ث١ٓ 

ط١غخ رّث١ً اٌذلخ ٚث١ٓ ط١غخ اٌّم١بط 

 اٌىغشٞ ٌٍم١بط غ١ش اٌّجبشش ٌسغبة

 .ٜاٌّغبفخ ثذالٌخ أػالع ِمبعخ أخش

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌم١بط 

اٌّغبفبد ػٍٝ 

 اسع ِٕجغطخ

ل١بط 

 اٌّغبفبد

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

ل١بط اٌّغبفخ ػٍٝ أسع ِبئٍخ )ِٕزظّخ  -5

ا١ًٌّ، غ١ش ِٕزظّخ ا١ًٌّ، رظس١ر 

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

ل١بط 

 اٌّغبفبد

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ



 

اٌّغبفخ اٌّبئٍخ ئٌٝ أألفم١خ ػٕذِب ٠ىْٛ 

ا١ًٌّ ثذالٌخ )صا٠ٚخ االسرفبع أٚ 

فبع، اٌفشق فٟ إٌّغٛة ث١ٓ االٔخ

ؽشفٟ خؾ اٌم١بط إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ١ًٌٍّ 

أٚ االٔسذاس، ِمذاس رذسج األسع((. 

ل١بط اٌّغبفخ ػٍٝ عطر ِبئً ثشش٠ؾ 

فٟ ٚػغ أفمٟ، ؽشق رظس١ر اٌّغبفخ 

اٌّبئٍخ األفم١خ )ثبعزخذاَ إٌغت 

اٌّثٍث١خ، ؽش٠مخ اٌّثٍث اٌمبئُ، ؽش٠مخ 

ٛن إٌغجخ ٚاٌزٕبعت، ٚاعزخذاَ ِفى

ِزغٍغٍخ اٌمٜٛ ٌٍزظس١ر ٌالسرفبع )زذ 

 .(ٚازذ أٚ زذ٠ٓ زغت اٌذلخ

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌم١بط 

اٌّغبفبد ػٍٝ 

 اسع ِبئٍخ

ثؼغ اٌؼ١ٍّبد إٌٙذع١خ اٌزٟ ردشٞ  -6

أثٕبء اٌم١بط ثبٌشش٠ؾ ٚرشًّ ئلبِخ 

ػٍٝ خؾ اٌغ١ش، ئٔضاي األػّذح ِٓ إٌمبؽ 

أػّذح ِٓ ٔمبؽ خبسخ١خ ِٓ خؾ اٌغ١ش، 

 .رؼ١١ٓ اٌّٛاصٞ ٌخؾ اٌغ١ش

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

اللبِخ ٚاعمبؽ 

 االػّذح

البِخ 

ٚاعمبؽ 

 االػّذح

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

  : اٌؼمجبد اٌّسزٍّخ أثٕبء ل١بط اٌّغبفخ -7

٠خ ػمجبد اٌزٛخ١ٗ ػذَ سؤ٠خ اٌجذا .1

 ٚإٌٙب٠خ ِٓ ٔمطخ ٚعط١خ.

 ٠ىْٛ ػٕذِح) جٌم١حط ػمرحش .2

 (.جٌّّطذ جٌؼحسع قٛي جالٌطفحف

 ٚجٌم١حط جٌطٛؾ١ٗ ػمرحش. 3

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌم١بط ِغبفبد 

 ثٛخٛد ػبئك

رؼ١ٍُ   اٌؼمجبد

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

ِغر رفبط١ً إٌّطمخ )اٌّؼٍغ  -8

شش٠ؾ، سعُ ٚاٌزسش١خ( ثبعزخذاَ اٌ

اٌّؼٍغ )رٛص٠غ خطبً اٌمفً اٌّمجٛي 

ثبٌطش٠مخ اٌزشع١ّ١خ ٚاٌش٠بػ١خ، سعُ 

 .(اٌزفبط١ً ػٍٝ اٌّؼٍغ اٌّظسر

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌؼ١ٍّبد اٌّغر 

 ثبٌشش٠ؾ

رؼ١ٍُ   اٌزسش١خ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

اٌزغ٠ٛخ، رؼبس٠ف اٌّظطٍسبد األعبع١خ  -9

ر اٌّغزٛٞ، اٌخؾ )اٌخؾ اٌّغزٛٞ اٌغط

األفمٟ، ِغزٜٛ اٌّمبسٔخ، ِزٛعؾ 

ِغزٜٛ عطر اٌجسش، إٌّغٛة، سالُ 

اٌزغ٠ٛخ، ٚأٔٛاػٗ، ظب٘شح اخزالف 

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ اخٙضح 

اٌزغ٠ٛخ 

ٚأٛاػٙب 

رؼ١ٍُ   اٌزغ٠ٛخ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ



 

إٌظش رٛػ١ر طٛسح اٌٙذف، خؾ إٌظش، 

اٌّسٛس اٌجظشٞ، خؾ االٔطجبق، خؾ 

اٌشبلٛي، اسرفبع خٙبص اٌزغ٠ٛخ، فشق 

إٌّغٛة، اٌمشاءح اٌخٍف١خ، اٌمشاءح 

إٌمطخ اٌٛعط١خ، ٔمطخ  األِب١ِخ، لشاءح

اٌذٚساْ أٚ اٌزس٠ًٛ، رؼبس٠ف ػشٚس٠خ 

أخشٜ، أٔٛاع اٌزغ٠ٛخ، اٌزغ٠ٛخ 

اٌّجبششح )ثٛاعطخ اٌشش٠ؾ أٚ ثٛاعطخ 

 .خٙبص اٌزغ٠ٛخ

 ٚاخضائٙب

اٌغشع ِٓ اٌزغ٠ٛخ، دسخبد اٌذلخ،  -12

ٌزغ٠ٛخ، أٔٛاػٗ، أخضاءٖ، ٔظت خٙبص ا

خٙبص اٌزغ٠ٛخ، أٔٛاع ِغبؽش اٌزغ٠ٛخ، 

لشاءح ِغطشح اٌزغ٠ٛخ، زغبة فشق 

إٌّغٛة ث١ٓ ٔمطز١ٓ، زغبة ِٕغٛة 

ٔمطخ ِدٌٙٛخ ثذالٌخ ٔمطخ ِؼٍِٛخ، 

ؽشق اٌزغ٠ٛخ، اٌطش٠مخ اٌزفبػ١ٍخ، 

رؼش٠فٙب، خطٛاد اٌؼًّ، ؽشق اٌسغبة 

 .()ؽش٠مخ اسرفبع اإلخٙبص

ٍّٟ اٌدضء اٌؼ 5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌسغبة ِٕبع١ت 

 إٌمبؽ

رؼ١ٍُ   اٌزغ٠ٛخ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

رىٍّخ ؽشق اٌسغبة )ؽش٠مخ االسرفبع  -11

ٚاالٔخفبع(، اٌّمبسٔخ ث١ّٕٙب، خذٚي 

اٌزغ٠ٛخ، اٌزسم١ك اٌسغبثٟ ٌٍدذٚي، 

األخطبء اٌّسزٍّخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ، 

ؽشق رذل١ك اٌؼًّ اٌسمٍٟ )ئٔٙبء ػ١ٍّخ 

اٌزغ٠ٛخ ػٍٝ ٔمطخ ثذء اٌؼًّ، ئٔٙبء 

ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ ػٍٝ ٔمطخ ِؼٍِٛخ 

 .(أخشٜ

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌسغبة ِٕبع١ت 

 إٌمبؽ

رؼ١ٍُ   اٌزغ٠ٛخ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

خطبء اٌغٍك اٌشأعٟ، اٌخطأ اٌّغّٛذ  -12

ثٗ، رظس١ر ِٕبع١ت خطأ اٌغٍك اٌشأعٟ 

ػٓ اٌجذا٠خ،  ثٕغجخ ثؼذ ٔمطخ اٌذٚساْ

رأث١ش وش٠ٚخ األسع ٚاالٔىغبس ػٍٝ 

لشاءح اٌّغطشح، اٌزسمك ِٓ طالز١خ 

 .اٌدٙبص ٌٍؼًّ ثطش٠مخ اٌٛرذ٠ٓ

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌسغبة 

إٌّبع١ت 

 ٚا٠دبد اٌخطأ

رؼ١ٍُ   اٌزغ٠ٛخ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

اٌّمبؽغ اٌط١ٌٛخ ٚاٌؼشػ١خ، رؼش٠فٙب،  -13

و١ف١خ ػٍّٙب فٟ اٌسمً،  اٌغشع ِٕٙب،

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رؼ١ٍُ   اٌزغ٠ٛخ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ



 

رؼ١١ٓ اٌّسطبد ػٍٝ ِغبفبد ِٕزظّخ 

ٚغ١ش ِٕزظّخ، رغ٠ٛخ اٌّمطغ اٌطٌٟٛ، 

خذٚي اٌزغ٠ٛخ، ٌٍّمطغ اٌطٌٟٛ 

ٚاٌؼشػٟ، اٌزسم١ك اٌسغبثٟ ٚاٌؼًّ 

اٌسمٍٟ ٚاٌزظس١ر، ل١بط ِٕبع١ت 

اٌّمطغ اٌؼشػٟ، زغبة رغ٠ٛخ خؾ 

اإلٔشبء، ا١ٌّٛي اٌدبٔج١خ، سعُ اٌّمطغ 

 .ػ١ٍٗ خؾ اإلٔشبءاٌطٌٟٛ ِثجذ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌشعُ اٌّمبؽغ 

 اٌط١ٌٛخ

سعُ اٌّمطغ ٚزغبة ِغبزخ اٌّمطغ  -14

اٌؼشػٟ )زغبة اٌسدَٛ ث١ٓ اٌّسطبد 

)اٌّمبؽغ( اٌّزّبثٍخ ثطش٠مخ ِزٛعؾ 

اٌمبػذر١ٓ )أِب اٌسدَٛ ث١ٓ ِسطبد 

 .(بْٔٛ اٌٙشَاٌزسٛي فزسغت ثم

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ال٠دبد زدَٛ 

 اٌسفش ٚاٌشدَ

رؼ١ٍُ   اٌزغ٠ٛخ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

اٌفزشح اٌىٕزٛس٠خ( اٌؼٛاًِ اٌّإثشح فٟ  -15

اخز١بس اٌفزشح اٌىٕزٛس٠خ، ئػطبء خذٚي 

٠ج١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغشع ِٓ ئػذاد 

اٌخبسؽخ ِٚم١بعٙب ِٓ خٙخ أخشٜ 

اٌىٕزٛس٠خ ِٓ خٙخ أخشٜ، ٚاٌفزشح 

ٚخذٚي ٠ج١ٓ ػاللخ اٌّمب١٠ظ ٚاٌفزشح 

 اٌىٕزٛس٠خ ثطج١ؼخ األسع

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ 

ٌٍخشائؾ 

 اٌىٕزٛس٠خ

رؼ١ٍُ   اٌزغ٠ٛخ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

ئػذاد اٌخبسؽخ اٌىٕزٛس٠خ ثبٌطش٠مخ غ١ش  -16

اٌّجبششح )ؽش٠مخ شجىخ اٌّشثؼبد، 

ُ اٌخطٛؽ اٌطش٠مخ اٌشؼبػ١خ( ٚسع

اٌىٕزٛس٠خ ثبٌطش٠مخ)اٌسغبث١خ، ؽش٠مخ 

 .(اٌزمذ٠ش

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌشعُ اٌخشائؾ 

 اٌىٕزٛس٠خ

رؼ١ٍُ   اٌزغ٠ٛخ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

أخٙضح اٌث١ٛدٚال٠ذ ٚاٌزؼشف ػٍٝ  -17

أخضاءٖ اٌشئ١غ١خ ٚٚظ١فخ وً خضء، رؼٍُ 

و١ف١خ لشاءح اٌذٚائش األفم١خ ٚاٌشأع١خ 

 . ٚرغد١ٍٙب فٟ دفزش اٌسمً

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ اٌزؼشف 

ػٍٝ اخٙضح 

 اٌث١ٛدٚال٠ذ

خٙبص 

 اٌث١ٛدٚال٠ذ

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

و١ف١خ لشاءح ٚزغبة اٌضٚا٠ب اٌشأع١خ  -18

ٚاٌخطأ اٌٙبِشٟ )خطأ االعزذالي أٚ 

اٌّإشش( ٚرٛػ١ر اٌّٛالغ اٌزٟ ٠غزفبد 

ِٕٗ 

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

ٚػ١ٍّخ رطج١م١خ 

ٌى١ف١خ اٌمشاءح 

ػٍٝ خٙبص 

اٌضٚا٠ب 

 اٌشاع١خ

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ



 

 اٌث١ٛدٚال٠ذ

رؼٍُ أٔٛاع اٌشّبي )اٌسم١مٟ  -19

ٚاٌّغٕبؽ١غٟ ٚاالفزشاػٟ ٚزغبة 

اردب٘بد األػالع ِٓ خالي اٌضٚا٠ب 

 .اٌّشطٛدح فٟ اٌسمً

رؼ١ٍُ     5

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

ب رؼٍُ اٌطبٌت ػٍٝ ؽشق سطذ اٌضٚا٠ -22

 .األفم١خ

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌشطذ اٌضٚا٠ب 

 االفم١خ

اٌضٚا٠ب 

 االفم١خ

رؼ١ٍُ  

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

أٔٛاع اٌّؼٍؼبد ٚاعزخذاِٙب ٚدسخبرٙب  -21

)رظ١ٕفٙب( ِغ األػّبي اٌسم١ٍخ اٌخبطخ 

ثبٌزؼ١ٍغ ٚأٔٛاع اٌضٚا٠ب اٌّغزخذِخ فٟ 

 .اٌّؼٍؼبد اٌذائش٠خ اٌّغٍمخ

ضء اٌؼٍّٟ اٌد 5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

 ٌٍّؼٍؼبد

رؼ١ٍُ   اٌزؼ١ٍغ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

22- (Closed Loop Trav., Closed 

Connected Trav.). 

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

 ٌٍّؼٍؼبد

رؼ١ٍُ   اٌزؼ١ٍغ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

ئخشاء اٌزظس١سبد ٌٍضٚا٠ب ثّخزٍف  -13

ٍؼبد اٌذائش٠خ اٌّغٍمخ أٔٛاػٙب فٟ اٌّؼ

ٚزغبة االردب٘بد اٌظس١سخ ِٓ 

 .خالٌٙب

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌزظس١ر 

 اٌضٚا٠ب

رؼ١ٍُ   اٌزؼ١ٍغ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

زغبة اٌّشوجبد األفم١خ ٚاٌشأع١خ فٟ  -24

اٌّؼٍؼبد اٌذائش٠خ اٌّغٍمخ ٚؽشق 

 (رظس١سٙب )ثبٌجٛطٍخ ٚاٌؼجٛس

(Compass Rule &Transit 

Rule). 

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌسغبة 

اٌّشوجبد 

االفم١خ 

 ٚاٌشاع١خ

رؼ١ٍُ   اٌزؼ١ٍغ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

اٌسغبثبد األِب١ِخ ٚاٌسغبثبد اٌؼىغ١خ  -25

 .ٌّٛالغ إٌمبؽ

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

اٌسغبثبد 

 االِب١ِخ

 رؼ١ٍُ 

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ



 

ٌٍسغبثبد 

 االِب١ِخ

زغبة اإلزذاث١بد )ِٛالغ إٌمبؽ(  -26

ثبعزخذاَ اٌّشوجبد األفم١خ ٚاٌشأع١خ 

اٌّظسسخ ٚرظس١ر اإلزذاث١بد 

ثبعزخذاَ اٌّشوجبد األفم١خ ٚاٌشأع١خ 

 Closure) اٌزٟ رسزٛٞ ػٍٝ خطأ لفً

error) ثطش٠مزٟ اٌجٛطٍخ ٚاٌؼجٛس. 

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

بة ٌسغ

 االزذاث١بد

رؼ١ٍُ   االزذاث١بد

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

رؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ أزخبة ٔمبؽ ِؼٍغ  -27

 Connected) ساثؾ ِغٍك

Traverse)  ٚسطذ وبفخ اٌضٚا٠ب

 .()ثبردبٖ ا١ّ١ٌٓ ٚصٚا٠ب االٌزفبف

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

 الٔزخبة إٌمبؽ

رؼ١ٍُ   اٌزؼ١ٍغ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

رؼٍُ و١ف١خ رظس١ر صٚا٠ب اٌّؼٍغ اٌشاثؾ  -28

 – Deflection angle) ثطش٠مزٟ

angle to the right 

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌزظس١ر 

 اٌضٚا٠ب

رؼ١ٍُ   اٌزؼ١ٍغ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

زغبثبد رؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ئخشاء  -29

)اٌّشوجبد  اٌّؼٍغ اٌشاثؾ اٌّغٍك

 ١خ( ٚزغبة اإلزذاث١بداألفم١خ ٚاٌشأع

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ٚػ١ٍّخ 

ٌٍّؼٍغ اٌشاثؾ 

 اٌّغٍك

رؼ١ٍُ   اٌزؼ١ٍغ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ

ئخشاء اٌزظس١سبد ثطش٠مزٟ اٌجٛطٍخ  -32

ٚاٌؼجٛس، ٚو١ف١خ اٌزغٍت ػٍٝ )رظس١ر( 

خطأ اٌمفً، ِغ و١ف١خ سعُ اٌّؼٍغ 

 .اٌشاثؾ اٌّغٍك

اٌدضء اٌؼٍّٟ  5

٘ٛ رّبس٠ٓ 

رطج١م١خ ػٍٝ 

 خطأ اٌمفً

رؼ١ٍُ   اٌزؼ١ٍغ

 ِذِح

  

 اٌىزشٟٚٔ
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ِخشؾحش جٌطؼٍُ  جٌغحػحش جألعرٛع

 ٌّطٍٛذسج
جعُ جٌٛقذز / أٚ 

 جٌّٛػٛع
 ؽش٠مس جٌطم١١ُ ؽش٠مس جٌطؼ١ٍُ

ِشجؾؼس فٟ قً جٌّؼحدالش،  2 1

ِؼحدٌس ِٓ جٌذسؾس جألٌٚٝ، 

ِؼحدٌس ِٓ جٌذسؾس جٌػح١ٔس 

ذحعطخذجَ جٌمحْٔٛ جٌؼحَ. قً 

ِؼحدٌط١ٓ ِٓ جٌذسؾس جألٌٚٝ 

 أ١ٔحً ٚذ١ح١ٔحً 

 جخطرحسجش ِكحػشز  

جٌّظفٛفحش , جٔٛجػٙح , ؾّغ  2 2

 ٚؽشـ جٌّظفٛفحش

 جخطرحسجش ِكحػشز  

ِٕمٛي جٌّظفٛفس , ِؼىٛط  2 3

جٌّظفٛفس , ػشخ 

 جٌّظفٛفحش

 جخطرحسجش ِكحػشز  

 جخطرحسجش ِكحػشز   جٌّكذدجش , جٌػٕحت١س ٚجٌػالغ١س 2 4

قً جٌّؼحدالش ج١ٔ٢س  2 5

 .ذحعطخذجَ جٌّكذدجش

 جخطرحسجش ِكحػشز  

ِؼحدٌس جٌّغطم١ُ، ضؼحِذ  2 6

ضٛجصٞ ِغطم١ّ١ٓ،  ِغطم١ّ١ٓ،

ذؼذ ٔمطس ػٓ ِغطم١ُ، جٌرؼذ 

 .ذ١ٓ ٔمطط١ٓ

 جخطرحسجش ِكحػشز  

جٌّػٍػحش ، ذؼغ جٌمٛج١ٔٓ  2 7

جٌّّٙس فٟ جٌٕغد جٌّػٍػ١س , 

 . قً جٌّػٍع جٌمحتُ

 جخطرحسجش ِكحػشز  

قً جٌّػٍع، ذؼغ جٌمٛج١ٔٓ  2 8

جٌّغطخذِس فٟ قً جٌّػٍع، 

 .لحْٔٛ جٌؿ١د ٚجٌؿ١د ضّحَ

 رحسجشجخط ِكحػشز  

ضّحس٠ٓ ِطٕٛػس فٟ قً  2 9

 .جٌّػٍع

 جخطرحسجش ِكحػشز  

جٌمطحع جٌذجتشٞ، جٌمطؼس  2 12

جٌذجتش٠س، ئ٠ؿحد جٌّغحقس 

 .ٚجٌّك١ؾ

 جخطرحسجش ِكحػشز  

جٌّشطمس، جٌذٚجي جٌّطؼذدز  2 11

 .جٌكذٚد، جٌذٚجي جٌؼ١ّٕس

 جخطرحسجش ِكحػشز  

 جخطرحسجش ِكحػشز   ِشطمس جٌذٚجي جٌّػٍػ١س 2 12

ضطر١محش جٌّشطمس  / ج٠ؿحد  2 13

 ِؼحدٌس جٌّّحط

 جخطرحسجش ِكحػشز  

جٌطىحًِ، ضىحًِ جٌذٚجي  2 14

 . جٌؿرش٠س

 جخطرحسجش ِكحػشز  

 جخطرحسجش ِكحػشز    . ضىحًِ جٌذٚجي جٌّػٍػ١س 2 15

جٌطىحًِ جٌّكذد ، ضطر١محش  2 16

 جٌطىحًِ جٌّكذد

 جخطرحسجش ِكحػشز  

، جٌّغحقس ضكص ِٕكٕٟ  2 17

 . جٌّغحقس ذ١ٓ ِٕك١ٕٓ

 جخطرحسجش ِكحػشز  

جٌطشق جٌؼذد٠س فٟ جٌطىحًِ ،  2 18

ئ٠ؿحد جٌّغحقس ذحعطخذجَ 

 . لحػذز شرٗ جٌّٕكشف

 جخطرحسجش ِكحػشز 

ئ٠ؿحد جٌّغحقس ذحعطخذجَ  2 19

 لحػذز عّرغْٛ

 جخطرحسجش قحػشز 



 

 جٌر١ٕس جٌطكط١س  .12

 الرايضيات التطبيقية، أتليف يعقوب صباغة. بكتا ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس 1
 كتاب ادلثلثات الكروية، أتليف يعقوب صباغة

 .CALCULUS, George B. Thomas  ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س )جٌّظحدس(  2

 TRIGONOMETRY, P. ABBOTT, B.A.. 

 جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٟ ٠ٛطٝ ذٙح                

  .. ..جٌّؿالش جٌؼ١ٍّس , جٌطمحس٠ش ,) 
 

  خ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش١ٔٚس, ِٛجلغ جالٔطش١ٔص 
 

جٌؼ١ٍّحش جإلقظحت١س / جٌّذٜ  2 21

, جٌٛعؾ جٌكغحذٟ , 

 ١حسٞجالٔكشجف جٌّؼ

 جخطرحسجش قحػشز 

جٌشعَٛ جٌر١ح١ٔس / جٌّٕكٕٟ  2 22

جٌر١حٟٔ , جالػّذز جٌر١ح١ٔس , 

جٌّذسؼ جٌر١حٟٔ ,  جٌذجتشز 

   ( جٌطىشجس٠س ) صج٠ٚس جٌمطحع

 جخطرحسجش قحػشز 

جٌّػٍع جٌىشٚٞ ، ضؼش٠فٗ ,  2 23

  خٛجطٗ , لٛجػذ ٔحذ١١ش

 جخطرحسجش قحػشز 

 جخطرحسجش حػشزق  . قً جٌّػٍع جٌىشٚٞ جٌمحتُ 2 24

قً جٌّػٍع جٌىشٚٞ  2 25

جٌّطغحٚٞ جألػالع 

 .ٚجٌّطغحٚٞ جٌغحل١ٓ

 جخطرحسجش قحػشز 

جٌّػٍع جٌىشٚٞ جٌّحتً، لحْٔٛ  2 26

 .جٌؿ١د ٚجٌؿ١د ضّحَ

 جخطرحسجش قحػشز 

جٌفؼٍس جٌىش٠ٚس ٌٍّػٍع  2 27

جٌىشٚٞ , ِغحقس جٌّػٍع 

 . جٌىشٚٞ

 جخطرحسجش قحػشز 

قً ضّحس٠ٓ ِطٕٛػس فٟ  2 28

 جٌّػٍع جٌىشٚٞ

 جخطرحسجش قحػشز 

ضؼش٠فٗ ,  , Matlab ذشٔحِؽ 2 29

  . ذؼغ ضطر١محضٗ

 جخطرحسجش قحػشز 

قً جٌّظفٛفحش ٚجٌّكذدجش ,  2 32

جٌّشطمس , جٌطىحًِ ذحعطخذجَ 

 Matlab ذشٔحِؽ

 جخطرحسجش قحػشز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      



 

 خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ  .11

 
 



 

  

             

 م.م. بيداء امساعيل ابراىيم                                                          علم سطح االرض  ٚطف اٌّمشس   

ٌظٛا٘ش اٌد١ِٛٛسفٌٛٛخ١ٗ ٚاٌزٟ ٠مَٛ ثّغسٙب ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا" ػٍٝ أْ ٠زؼشف ػٍٝ ااٌٙذف : 

ٚسعّٙب ٚو١ف١خ اٌزؼشف ػ١ٍٙب فٟ اٌخشائؾ اٌد١ٌٛٛخ١خ ِٚٓ اٌظٛس اٌد٠ٛخ ٚوزٌه  اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع 

اٌشعٛث١بد ٚاٌّؼبدْ ٚاالغٍفخ اٌد٠ٛخ ٚزشوخ اٌىزً االسػ١خ ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙب .اػبفخ اٌٝ خ١ٌٛٛخ١خ ِٛالغ 

 اٌغذٚد ٚاٌخضأبد

 

 جٌّؼٙذ جٌطمٕٟ وٛش  –جٌؿحِؼس جٌطم١ٕس جٌٛعطٝ  ؼ١ّ١ٍسجٌّإعغس جٌط .9

 لغُ ضم١ٕحش جٌّغحقس    / جٌّشوض ؼٍّٟ جٌمغُ جٌ .12

 ػٍُ عطف جالسع    جعُ / سِض جٌّمشس .11

 جٌضجِٟ  أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس .12

 2222-2221جٌفظً جٌذسجعٟ جالٚي ٚجٌػحٟٔ ٌٍؼحَ جٌذسجعٟ  جٌفظً / جٌغٕس .13

 عحػحش فٟ جالعرٛع 1( عحػس دسجع١س ذٛجلغ 32) ٟ()جٌىٍػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س  .14

 2221//1/6 ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف  .15

 : جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد فٟ ٔٙح٠س جٌغٕس جٌذسجع١س لحدسج ػٍٝ  أ٘ذجف جٌّمشس .16

 فهم الظواىر اجليومورفولوجية  – 1

 تعريف الطلبة  على انواع الرسوبيات وادلعادن . – 2

 اجليولوجية .تعرف الطالب على اخلرائط 3

 التعرف على الكتل الرضية   – 4

 
 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشخبد اٌ  - 9



 

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ٠ؼشف ِفَٙٛ جػٍُ عطف جالسع   -1أ

 ٠فغش ٌٍطحٌد جٌخشجتؾ جٌطٛذٛغشجف١س   -2أ

 ٠ر١ٓ ٌٍطحٌد جٔٛجع جٌشعٛذ١حش    -3أ
    ٠ٛػف ٌٍطحٌد جٔٛجع جٌّؼحدْ -4أ
 ٠ٛػف ٌٍطحٌد جٌططٛس جٌزٞ ٚطً ج١ٌٗ جٌم١ذ جٌّضدٚؼ  -5أ

 
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٠ؿّغ جٌّؼٍِٛحش ػٓ جٌظٛج٘ش ٚجٌّشىالش  – 1خ

 جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد لحدسج ػٍٝ جٌط١١ّض ذ١ٓ جٔٛجع جٌظخٛس ٚجٌّؼحدْ .– 2خ

 ِٛسفٌٛٛؾ١س .جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد لحدسج ػٍٝ ضفغ١ش جٌظٛج٘ش جٌؿ١ٛ  – 3خ

 جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد لحدسج ػٍٝ سعُ جٌخشجتؾ جٌىٕطٛس٠س  .     -4خ

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 جالعثٍس جٌّٛػٛػ١س ٚضمغُ جٌٝ : جعثٍس جالخط١حس ِٓ ِطؼذد جٚ جعثٍس جٌظٛجخ ٚجٌخطح جٚ جعثٍس جٌّمحسذٍس – 1

 جٌطم١١ُ جٌزجضٟ ٚضم١١ُ جٌض١ًِ . – 2

 :  جالخطرحسجش ٚضشًّ – 3

 جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌرٕحت١س جٌّظحقرس ٌٍخطؾ جٌطذس٠غ١س . –أ 

 جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌخطح١ِس ٚضطؼّٓ :  –خ 

 . ٟجالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌشٙش٠س فٟ ٔٙح٠س وً شٙش دسجع 
 . ٟجالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌفظ١ٍس فٟ ٔٙح٠س فظً دسجع 
 ٌذسجعٟ . جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌٕٙحت١س فٟ ٔٙح٠س جٌؼحَ ج 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
 جعطؼّحي جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س :  – 1

  ج١ِٛ١ٌس 
  جٌشٙش٠س 
  جٌفظ١ٍس 
  جٌٕٙحت١س 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 ؽشـ جفىحس ؾذ٠ذز قٛي جٌّٛػٛع ِٓ لرً جٌطحٌد . -1ؼ

 لذسز جٌطحٌد ػٍٝ ضم١١ُ جٌّٛػٛع ٚجػطحء جٌكٍٛي .-2ؼ

 ٠فشق ذ١ٓ جٌّشىالش .-3ؼ

 ٠فغش ٠ٚكًٍ جٌظٛج٘ش ٚجٌّشىالش .  -4ؼ
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 جعطؼّحي ؽش٠مس جٌؼشع ٚجٌطمذ١ّ٠س . – 1

 سعُ جٌّخططحش جٌطٛػ١ك١س . – 2

 ؽش٠مس جٌؼظف جٌزٕٟ٘ . – 3
 .إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 ِٙحسجش جعطخذجَ جٌّشجؾغ ٚجٌّظطٍكحش . -1د

 ِٙحسجش فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّٛػٛع ٚضك١ٍٍٙح . -2د

 ِٙحسجش جعطغالي ِح ِطحـ ِٓ جِىحٔحش . -3د

 ِٙحسجش جؾشجء جٌّمحسجٔحش ػٓ جٌّٛػٛع    -4د

 ِٙحسجش جػذجد جٌّفح١ُ٘ جٌخحطس ػٓ جٌّٛػٛع . -5د
 

 



 

ِخشؾحش جٌطؼٍُ  جٌغحػحش جألعرٛع

 ٌّطٍٛذسج
جعُ جٌٛقذز / أٚ 

 جٌّٛػٛع
 ؽش٠مس جٌطم١١ُ ؽش٠مس جٌطؼ١ٍُ

مقدمة حول موضوع علم سطح األرض وعالقتو  1 1
 . ابلعلوم األخرى وادلساحة

 اختبارات زلاضرة  

ادلالمح الرئيسية للقشرة األرضية وابطن األرض  1 2
 واالغلفة اجلوية

 اختبارات زلاضرة  

 اختبارات زلاضرة   .يعية ذلا مع األمثلةادلعادن ، اخلواص الطب 1 3

الصخور ، تعريفها ، أنواعها ، دورهتا يف الطبيعة  1 4
 0. الصخور النارية

 اختبارات زلاضرة  

الصخور  الرسوبية ، انواعها , الفتاتية ,الكيميائية  1 5
 .واحلياتية

 اختبارات زلاضرة  

التحول ,انواعو ,الصخور ادلتحولة ,نسيجها  1 6
 . وانواعها

 اختبارات زلاضرة  

التجوية , انواعها ,ادليكانيكية , الكيميائية وأتثًن  1 7
ادلناخ والنسيج الصخري والرتكيب ادلعدين على 

  عمليات التجوية

 اختبارات زلاضرة  

الرتبة ، مقطعها العوامل ادلتحكمة يف تكوينها ،  1 8
 . أنواعها ، مثلث تصنيف الرتبة

 اراتاختب زلاضرة  

التعرية ، األهنار ، الطواىر اجليومورفولوجية لعملية  1 9
التعرية النهرية ، الظواىر اجليومورفولوجية لعملية 

 0الرتسيب النهرية ، أنظمة التصريف النهري 

 اختبارات زلاضرة  

  اخلرائط الكنتورية ، رمسها ، رسم ادلقاطع 1 12

Profile )  ) وتفسًن الظواىر الطوبوغرافية 
 . من ىذه اخلرائط

 اختبارات زلاضرة  

اخلرائط اجليولوجية ,امهيتها ورسم الطبقات ادلائلة  1 11
 . على اخلرائط الكنتورية

 اختبارات زلاضرة  

اجليولوجيا الرتكيبية ,انواع الرتاكيب الصخرية ،  1 12
 . الطيات ، الفوالق والفواصل

 اختبارات زلاضرة  

، أسباهبا ، الوقاية منها ،  حركة الكتل األرضية 1 13
 . االنزالقات واالخنفاضات

 اختبارات زلاضرة  

الثروات الطبيعية يف العراق , النفط , اىم احلقول  1 14
 . النفطية يف العراق

 اختبارات زلاضرة  

 اختبارات زلاضرة    .جيولوجية مواقع السدود واخلزاانت واالنفاق 1 15

 ورفولوجية من الصور اجلويةتفسًن الظواىر اجليوم 1 16

. 

 اختبارات زلاضرة  

مقدمة حول موضوع علم سطح األرض وعالقتو  1 17
 . ابلعلوم األخرى وادلساحة

 اختبارات زلاضرة  



 

 
 

 

1 

 جٌر١ٕس جٌطكط١س 12

ـ مبادئ اجليولوجيا اذلندسية وتطبيقاهتا , أتليف رليد عبود جاسم الطائي , 1  ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس 1
  2221جامعة البصرة , 

م رشدي حجاب , سنان ـ اجليولوجيا اذلندسية , مقداد حسٌن علي , ابس2
  1992ىاشم اجلسار , جامعة بغداد , 

ادلالمح الرئيسية للقشرة األرضية وابطن األرض  1 18
 واالغلفة اجلوية

 اختبارات زلاضرة 

 اختبارات حاضرة  .األمثلةادلعادن ، اخلواص الطبيعية ذلا مع  1 19

الصخور ، تعريفها ، أنواعها ، دورهتا يف الطبيعة  1 21
 0. الصخور النارية

 اختبارات حاضرة 

الصخور  الرسوبية ، انواعها , الفتاتية ,الكيميائية  1 22
 .واحلياتية

 اختبارات حاضرة 

التحول ,انواعو ,الصخور ادلتحولة ,نسيجها  1 23
 . وانواعها

 اختبارات رةحاض 

التجوية , انواعها ,ادليكانيكية , الكيميائية وأتثًن  1 24
ادلناخ والنسيج الصخري والرتكيب ادلعدين على 

  عمليات التجوية

 اختبارات حاضرة 

الرتبة ، مقطعها العوامل ادلتحكمة يف تكوينها ،  1 25
 . أنواعها ، مثلث تصنيف الرتبة

 اختبارات حاضرة 

، األهنار ، الطواىر اجليومورفولوجية لعملية التعرية  1 26
التعرية النهرية ، الظواىر اجليومورفولوجية لعملية 

 0الرتسيب النهرية ، أنظمة التصريف النهري 

 اختبارات حاضرة 

  اخلرائط الكنتورية ، رمسها ، رسم ادلقاطع 1 27

Profile )  )  وتفسًن الظواىر الطوبوغرافية
 . من ىذه اخلرائط

 اختبارات اضرةح 

اخلرائط اجليولوجية ,امهيتها ورسم الطبقات ادلائلة  1 28
 . على اخلرائط الكنتورية

 اختبارات حاضرة 

اجليولوجيا الرتكيبية ,انواع الرتاكيب الصخرية ،  1 29
 . الطيات ، الفوالق والفواصل

 اختبارات حاضرة 

، حركة الكتل األرضية ، أسباهبا ، الوقاية منها  1 32
 . االنزالقات واالخنفاضات

 اختبارات حاضرة 

 اختبارات حاضرة   1 
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 .ؽش٠مس جٌؼظف جٌزٕٟ٘  – 3

 (.جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظٟ جٌّٙحسجش جألخشٜ جٌّطؼٍمس ذمحذ١ٍس ) جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ١ٍ١٘س جٌّٕمٌٛس  -د 
 .ِٙحسجش جعطخذجَ جٌّشجؾغ ٚجٌّظطٍكحش  -1د
 .ِٙحسجش فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّٛػٛع ٚضك١ٍٍٙح  -2د
 .ِٙحسجش جعطغالي ِح ِطحـ ِٓ جِىحٔحش  -3د
 ِٙحسجش جؾشجء جٌّمحسجٔحش ػٓ جٌّٛػٛع    -4د
 .ِٙحسجش جػذجد جٌّفح١ُ٘ جٌخحطس ػٓ جٌّٛػٛع  -5د

 

 

 

ِخشخبد  اٌغبػبد عجألعرٛ ش

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

أٚ / اعُ اٌٛزذح 

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

رؼش٠حححححف اٌطبٌحححححت ػٍحححححٝ أحححححٛاع اٌّحححححٛاد  1

االٔشحححححححححبئ١خ اٌّغحححححححححزؼٍّخ ثبٌّشحححححححححبس٠غ 

 إٌٙذع١خ.

رٕف١ز ؽشق   2 

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  

 اٌّٛاد 
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

١ٌٚخ : عّٕذ )خٛاطٗ , أٛاػٗ اٌّٛاد اال 2

( ، سًِ ٚزظٝ ، زغبة و١ّبد اٌغحّٕذ 

ٚاٌشًِ ٚاٌسظٝ فٟ اٌخٍطحبد اٌخشعحب١ٔخ 

. 

زغبة و١ّبد  2

اٌغّٕذ ٚاٌشًِ 

ٚاٌسٝ فٟ 

اٌخٍطبد 

   اٌخشعب١ٔخ 

خٛاص اٌّٛاد 

اٌّغزخذِخ فٟ 

 اٌخشعبٔخ 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌطحححبثٛق )أٛاػحححٗ , خٛاطحححٗ ( ٚزغحححبة  3

 بد .اٌى١ّ
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ضؼ١ٍُ   أٛاع اٌطبثٛق 

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

أححححٛاع اٌّٛٔححححخ )زغححححبة زدححححُ اٌّٛٔححححخ  4

اٌّغحححححزؼٍّخ فحححححٟ اٌجٕحححححبء ( ، اٌجٍٛوححححححبد 

 )١ِّضارٗ ٚزغبة اٌى١ّبد ( .

رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع 

اٌّٛٔٗ اٌّغخذِخ فٟ 

 اٌجٕبء 

ضؼ١ٍُ  

  ِذِؽ
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2اٌىبشححٟ ) أٛاػححٗ , زغححبة ػححذد اٌىبشححٟ  5

إٌٙذعٟ 

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع 

اٌىبشٟ ٚزبة اػذاد 
 جٌىطش١ٔٚس   ضؼ١ٍُ  



 

اٌجالؽبد فٟ  ٌٍّشبس٠غ   فٟ االسػ١بد ( ، اٌشزب٠ىش .

 االسػ١بد 
 ِذِؽ 

اٌّحححححٛاد اٌّبٔؼحححححخ ٌٍشؽٛثحححححخ )أٛاػٙحححححب ,  6

 ٌخشت .اعزخذاِبرٙب ( , اٌسذ٠ذ , ا
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

اٌزؼشف اٌّبٔؼخ 

 ٌٍشؽٛثخ
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌدحححححض ) اعحححححزؼّبالرٗ , زغحححححبة و١ّحححححخ  7

اٌدض اٌالصِحخ ٌج١حبع اٌدحذساْ , زغحبة 

و١ّححححخ اٌغححححّٕذ ٚاٌشِححححً اٌالصِححححخ ٌٍححححجخ 

 اٌدذساْ .

رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

زغبة و١ّخ اٌدض 

اٌالصِخ ٌج١بع 

اٌدذساْ , زغبة و١ّخ 

اٌغّٕذ ٚاٌشًِ 

اٌالصِخ ٌٍجخ اٌدذساْ 

. 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌّىحبئٓ االٔشححبئ١خ ، اعححزخذاِٙب ، وفبئزٙححب  8

، ) ِىبئٓ اٌسفش ، اٌجٍذٚصساد ، اٌشافؼحبد  

ِىبئٓ إٌمحً ، ِىحبئٓ اٌحشص ٚاٌسحبدالد ، 

 اٌخجبؽبد (.

رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

الٔشبئ١خ ، اٌّىبئٓ ا

 اعزخذاِٙب ، وفبئزٙب
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌزخ١ّٓ ) رؼش٠فٗ , اٌغشع ِٕٗ , أٛاػحٗ  9

( , خححححذاٚي اٌى١ّححححبد , ٚزححححذاد اٌم١ححححبط 

 اٌّغزخذِخ ٌىبفخ فمشاد االٔشبء .

رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

اٌزخ١ّٓ ) رؼش٠فٗ , 

اٌغشع ِٕٗ , أٛاػٗ 

) 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 ١س جٌىطشٚٔ  

زغحححبة و١ّحححخ االػّحححبي اٌزشاث١حححخ العحححظ  10

اٌّجححبٟٔ ٚشححشذ خححذٚي اٌى١ّححبد اٌخححبص 

 ثٙب .

رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

زغبة و١ّخ االػّبي 

 اٌزشاث١خ العظ
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

زغحححبة و١ّحححخ اٌفمحححشاد االٔشحححبئ١خ رسحححذ  11

ِغحححححزٜٛ ِحححححبٔغ اٌشؽٛثحححححخ ) اٌزشث١حححححغ , 

ثبٌطحبثٛق رسحذ  خشعبٔخ االعحبط , اٌجٕحبء

 ِغزٜٛ ِبٔغ اٌشؽٛثخ (

رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

زغبة و١ّخ اٌفمشاد 

االٔشبئ١خ رسذ 

 ِغزٜٛ ِبٔغ اٌشؽٛثخ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 رىٍّخ األعجٛع اٌغبثك. 12

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ؽٛثحححخ , زغحححبة و١ّحححخ خشعحححبٔخ ِحححبٔغ اٌش 13

زغبة و١ّخ اٌفمحشاد فحٛق ِغحزٜٛ ِحبٔغ 

اٌشؽٛثححخ ٚشححشذ خححذٚي اٌى١ّححبد اٌخححبص 

 ثٙب

رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

زغبة و١ّخ اٌفمشاد 

فٛق ِغزٜٛ ِبٔغ 

 اٌشؽٛثخ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 رىٍّخ األعجٛع اٌغبثك . 14

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 س جٌىطش١ٔٚ  

زغحبة و١ّححبد خشعححبٔخ اٌغححمف اٌّغححٍسخ  15

 ٚخشعبٔخ اٌشثبؽ اٌّغٍسخ .
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

زغبة و١ّبد خشعبٔخ 

 اٌغمف
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 رىٍّخ األعجٛع اٌغبثك. 16

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

) اٌٍحححجخ ,  زغحححبة و١ّحححخ اػّحححبي االٔٙحححبء 17

اٌج١ححبع , إٌثححش , اٌظححجر ( ٚشححشذ خححذٚي 

 اٌى١ّبد اٌخبص ثٙب .

رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

زغبة و١ّخ اػّبي 

 االٔٙبء
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

زغبة و١ّخ اػّبي االسػح١بد , اٌىبشحٟ ,  18

 االصاسح ٚخذٚي اٌى١ّبد .
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ي زغبة و١ّخ اػّب

 االسػ١بد
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رطج١ك اٌفمشاد اػالٖ ثبعزخذاَ اٌسبعحٛة  19

. 
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

رطج١ححححك اٌفمححححشاد 

اػححححالٖ ثبعححححزخذاَ 

 اٌسبعٛة .

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

أٔححححححٛاع األعحححححححظ ٌألث١ٕحححححححخ , اشحححححححىبٌٙب   20

 ٚاعزخذاِبرٙب .
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

أٔحححححٛاع األعحححححظ  

ٌألث١ٕححخ , اشححىبٌٙب 

 ٚاعزخذاِبرٙب .

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 أٔٛاع اٌطشق . 21

إٌٙذعٟ 

 جٌىطش١ٔٚس   ضؼ١ٍُ   أٔٛاع اٌطشق .



 

 ِذِؽ  ٌٍّشبس٠غ  

اٌزخ١ّٓ ٚاٌزسػبد الػّبي اٌطشق , ؽحشق  22

 زغبة زدَٛ االػّبي اٌزشاث١خ .
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 س٠غ  ٌٍّشب

ؽشق زغبة زدَٛ 

 االػّبي اٌزشاث١خ .
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رّححبس٠ٓ ِزٕٛػححخ ٌسغححبة زدححَٛ االػّححبي  23

 اٌزشاث١خ  .
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ضؼ١ٍُ   رّبس٠ٓ ِزٕٛػخ

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 رىٍّخ االعجٛع اٌغبثك . 24

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 أٔٛاع اٌّفبطً فٟ اٌطشق . 25

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

أٔححححٛاع اٌّفبطححححً 

 فٟ اٌطشق .
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌزخّححح١ٓ ٚاٌحححزسػبد الػّحححبي اٌمٕحححٛاد )  26

 ٌٍشٞ ٚاٌجضي ( .
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

اٌزخّححححححححححححححححححححححححح١ٓ 

ٚاٌححححححححححححححححححححزسػبد 

الػّبي اٌمٕحٛاد ) 

 ( .ٌٍشٞ ٚاٌجضي 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌغححىه اٌسذ٠ذ٠ححخ , األٔفححبق ،رخّحح١ٓ وٍفححخ  27

 أدبص االٔفبق . 
رٕف١ز ؽشق  2

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

رخ١ّٓ وٍفخ أدبص 

 االٔفبق .
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 أٛاع اٌّطبساد . 28

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ضؼ١ٍُ   أٛاع اٌّطبساد .

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 اٌؼالِبد اٌّشٚس٠خ  . 29

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

اٌؼالِححححححححححححححححححححححححبد 

 اٌّشٚس٠خ  .
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕف١ز ؽشق  2 ػشع أفالَ . 30

إٌٙذعٟ 

 ٌٍّشبس٠غ  

ضؼ١ٍُ   ػشع أفالَ .

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 

 

 

 

ي جالٔشحت١س / غحُٔ ػرذجٌشقّٓ ذىش ـ ضخ١ّٓ ِٚٛجطفحش جالػّح1  ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس 1

 ,1985 
   . 
 

ـ جٌّغف جٌىّٟ / ِٛفك ٔحطش جٌغاحػٛس / ٚصجسز جٌطؼٍا١ُ / 1   (  جٌّظحدس)ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س 2

 ِإعغس جٌّؼح٘ذ جٌف١ٕس 

ـ جٌّغف جٌىّٟ / عحِٟ ١ِشٞ وحظُ , ػرذ جٌىش٠ُ جٌشاّحع / 2

 . 1994ٚصجسز جٌطؼ١ٍُ / ١٘ثس جٌّؼح٘ذ جٌف١ٕس , 

ـاا جٌّااٛجد جالٔشااحت١س / ؾااالي ذشاا١ش عشعااُ / ٚصجسز جٌطؼٍاا١ُ / 3

 . ١٘1992ثس جٌّؼح٘ذ جٌف١ٕس , 

 
جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٟ ٠ٛطٝ ذٙح                 

 (  ....,جٌطمحس٠ش , جٌّؿالش جٌؼ١ٍّس ) 
 

ِٛجلغ جالٔطش١ٔص , خ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش١ٔٚس

.... 
 



 

 خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ  12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َ.َ.جقّذ وش٠ُ ؾرش:جعُ ِذسط جٌّحدز                          الحاسبات ٚطف جٌّمشس :

 

 

 

          

 جٌّؼٙذ جٌطمٕٟ وٛش  –جٌؿحِؼس جٌطم١ٕس جٌٛعطٝ  جٌّإعغس جٌطؼ١ّ١ٍس .9

 لغُ ضم١ٕحش جٌّغحقس    جٌّشوض/ جٌمغُ جٌؼٍّٟ   .12

                         الحاسبات سِض جٌّمشس/ جعُ  .11

 ِذِؽ   أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس .12

 2222-2221جٌفظً جٌذسجعٟ جالٚي ٚجٌػحٟٔ ٌٍؼحَ جٌذسجعٟ  جٌغٕس/ جٌفظً  .13

ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س  .14

 (جٌىٍٟ)
(عحػس ٔظشٞ 2عحػحش فٟ جالعرٛع )(   4)  عحػس دسجع١س ذٛجلغ  ( (120

 عحػس ػٍّٟ  2ٚ
 // ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف  .15

 أذلداف :

 والتعرؾ على اوامر ونوافذ النظام. Windows 7تعلٌم الطالب مكونات الحاسبة ودراسة نظام التشؽٌل  -1

 .Word 2010برنامج تعلٌم الطالب كتابة واعدادات النصوص فً  -2

 .Excel 2010تعلٌم الطالب انشاء الجداول وادارة الكائنات الصورٌة واالشكال الهندسٌة والتعامل مع لواعد البٌانات فً برنامج  -3

 .Power Point 2010للنصوص واالشكال الرسومٌة واعداد عرض تفاعلً للشرائح فً برنامج  Slidesتعلٌم الطالب اعداد الشرائح  -4
والتعرؾ على واجهة البرنامج و اوامر الرسم والتعدٌل و أوامر الكتابة  Auto CAD 2010تعلٌم الطالب استخدام برنامج الرسم  -5

 .واضافة االبعاد والتهشٌر وتكوٌن الطبمات



 

 ٠ىْٛ جٌطحٌد فٟ ٔٙح٠س جٌغٕس جٌذسجع١س لحدسج ػٍٝ جْ: أ٘ذجف جٌّمشس  .16

 والتعرف على اوامر ونوافذ النظام. Windows 7مكونات الحاسبة ودراسة نظام التشغٌل ٌعرف  -0

 .Word 2010ٌعرف كتابة واعدادات النصوص فً برنامج  -1

 .Excel 2010مع قواعد البٌانات فً برنامج  ٌعرف انشاء الجداول وادارة الكائنات الصورٌة واالشكال الهندسٌة والتعامل -2

 .Power Point 2010للنصوص واالشكال الرسومٌة واعداد عرض تفاعلً للشرائح فً برنامج  Slidesٌعرف اعداد الشرائح  -3

ابة واضافة والتعرف على واجهة البرنامج و اوامر الرسم والتعدٌل و أوامر الكت Auto CAD 2010ٌعرف استخدام برنامج الرسم  -4

 .االبعاد والتهشٌر وتكوٌن الطبقات

 

 

 

 

 

 

 ِخشؾحش جٌّمشس ٚؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ٚجٌطم١١ُ  -

 والتعرؾ على اوامر ونوافذ النظام. Windows 7تعلٌم الطالب مكونات الحاسبة ودراسة نظام التشؽٌل  -1

 .Word 2010تعلٌم الطالب كتابة واعدادات النصوص فً برنامج  -2

 .Excel 2010تعلٌم الطالب انشاء الجداول وادارة الكائنات الصورٌة واالشكال الهندسٌة والتعامل مع لواعد البٌانات فً برنامج  -3

 للنصوص واالشكال الرسومٌة Slidesتعلٌم الطالب اعداد الشرائح  -4
 . جأل٘ذجف جٌّٙحسجض١س جٌخحطس ذحٌّمشس  -خ 

 تؾ جْ ٠ىْٛٚ لحدس ػٍٝ ضظ١ُّ جٌخشج .1خ
 جْ ٠ىْٛ لحدس ػٍٝ قغحخ جٌّغحقحش . ٚضكذ٠ذ جٌّٛجلغ  2خ
 ضمذ٠ُ جعطشحسجش ٌٍّشحس٠غ جالعطشجض١ؿ١س جٌٕٙذع١س  – 3خ
-       

 ؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ      

 جعثٍس جالخط١حس ِٓ ِطؼذد جٚ جعثٍس جٌظٛجخ ٚجٌخطح جٚ جعثٍس جٌّمحسٔس: جالعثٍس جٌّٛػٛػ١س ٚضمغُ جٌٝ  – 1
 .جٌزجضٟ ٚضم١١ُ جٌض١ًِ  جٌطم١١ُ – 2
 : جالخطرحسجش ٚضشًّ  – 3
 .جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌرٕحت١س جٌّظحقرس ٌٍخطؾ جٌطذس٠غ١س  –أ 
 : جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌخطح١ِس ٚضطؼّٓ  –خ 
 .جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌشٙش٠س فٟ ٔٙح٠س وً شٙش دسجعٟ  ●

 .جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌفظ١ٍس فٟ ٔٙح٠س فظً دسجعٟ  ●

 . خطرحسجش جٌخطح١ِس جٌٕٙحت١س فٟ ٔٙح٠س جٌؼحَ جٌذسجعٟ جال ●

 ؽشجتك جٌطم١١ُ      
 : جعطؼّحي جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س  – 1
 ج١ِٛ١ٌس  ●

 جٌشٙش٠س  ●

 جٌفظ١ٍس  ●

 جٌٕٙحت١س  ●



 

 جأل٘ذجف جٌٛؾذج١ٔس ٚجٌم١ّ١س  -ؼ
 .ؽشـ جفىحس ؾذ٠ذز قٛي جٌّٛػٛع ِٓ لرً جٌطحٌد  -1ؼ
 .ٛػٛع ٚجػطحء جٌكٍٛي لذسز جٌطحٌد ػٍٝ ضم١١ُ جٌّ-2ؼ
 .٠فشق ذ١ٓ جٌّشىالش -3ؼ
 .٠فغش ٠ٚكًٍ جٌظٛج٘ش ٚجٌّشىالش   -4ؼ

 ؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ     

 .جعطؼّحي ؽش٠مس جٌؼشع ٚجٌطمذ١ّ٠س  – 1
 .سعُ جٌّخططحش جٌطٛػ١ك١س  – 2
 .ؽش٠مس جٌؼظف جٌزٕٟ٘  – 3

 (.شٜ جٌّطؼٍمس ذمحذ١ٍس جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظٟ جٌّٙحسجش جألخ) جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ١ٍ١٘س جٌّٕمٌٛس  -د 
 .ِٙحسجش جعطخذجَ جٌّشجؾغ ٚجٌّظطٍكحش  -1د
 .ِٙحسجش فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّٛػٛع ٚضك١ٍٍٙح  -2د
 .ِٙحسجش جعطغالي ِح ِطحـ ِٓ جِىحٔحش  -3د
 ِٙحسجش جؾشجء جٌّمحسجٔحش ػٓ جٌّٛػٛع    -4د
 .ّٛػٛع ِٙحسجش جػذجد جٌّفح١ُ٘ جٌخحطس ػٓ جٌ -5د

 

اٌ جألعرٛع ش

عب

ػب

 د

أٚ / اعُ اٌٛزذح  ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

ممدمة عامة عن اساسٌات الحاسوب ومكوناته  - 1
 Software  والبرمجٌة Hardwareالمادٌة 

)تشؽٌل النظام,  Windows 7نظام التشؽٌل  -
, Iconsة مكونات سطح المكتب, مفهوم االٌمون

تؽٌر ترتٌب سطح المكتب, التحكم بحجم الشاشة 
 Taskbarودرجة دلة الشاشة, شرٌط المهام 

ومكوناته والتحكم بالولت والتارٌخ والصوت, 
 الخروج من النظام, اطفاء الحاسوب(

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 نظام التشؽٌل -
Windows 7 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

مفهوم النافذة ألي برنامج والتعرؾ على مكوناتها  - 2
الرئٌسٌة, تؽٌر حجم النوافذ ونملها واؼاللها والتنمل 

 بٌن النوافذ المفتوحة
 ومحتوٌاتها Startالتعرؾ على المائمة  -
 My computerالتعرؾ على اٌمونة  -

ٌة عن وخصائصها والمعلومات االساس
الحاسوب)سرعة المعالج, نوع المعالج, حجم 

 الذاكرة, نظام التشؽٌل ورلم االصدار(

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

نظام التشؽٌل  -
Windows 7  

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ساخها, المجلدات والملفات )تكوٌنها, نملها, استن - 3
تؽٌر اسمها, حذفها, استرجاعها من سلة المهمالت, 

 افراغ سلة المهمالت (
 لتحدٌد ملؾ او مجلد Findاستخدام امر البحث  -
 مفهوم ضؽط الملفات او المجلد وفن الضؽط -
التحكم فً خٌارات عرض الملفات والمجلدات  -

Folder Option 

الجزء العملً هو تمارٌن  4
ً على تطبٌمٌة وتطبٌك عمل

الحاسوب لمفردات الجزء 
 النظري.

نظام التشؽٌل  -
Windows 7  

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Control Panel))[ Systemاعدادات الـ  4
and security, Network and internet,] 

[Appearance and personalization, 
User accounts and family safety,]    

     [Programs(uninstall a program), 
Hardware and sound]                        

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

نظام التشؽٌل  -
Windows 7  

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   
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  Word 2010برنامج 
التعرؾ  ممدمة عن البرنامج, استدعاء البرنامج, -

على الواجهة الرئٌسٌة وعناصرها )شرٌط االوامر 
Command bar االشرطة ,Ribbons ,

, اسم ملؾ العمل االفتراضً, تؽٌر Toolsاألدوات 
االسم, تؽٌر لٌاس نطاق الرؤٌة, خزن ملؾ جدٌد 

 الول مرة(
)ادراج نص, تؽٌر  Word Artالنص الرئٌسً  -

النص, تدوٌر النص, تؽٌر حجم الخط, 
 ( Formatطشرٌ

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Wordبرنامج 
2010  

 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اعدادات عامة )للب الصفحة من الوضع العمودي  
الى الوضع األفمً, عمل اطار للصفحة, اظهار 

 & Header, ترلٌم الصفحات, Rulerالمسطرة 
Footer)المعاٌنة لبل الطباعة, الطباعة , 

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Wordبرنامج 
2010  

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

النص المباشر )كتابة  -Text } 1النصوص  - 7
 Symbolsالنص, اعدادات النص, اضافة الرموز 

 (Equationت الرٌاضٌة والمعادال
 }صندوق النص, مختصرات لوحة المفاتٌح  -2

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Wordبرنامج 
2010  

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

)االشكال االساسٌة  Graphicsالرسوم  - 8
Shapes الصور ,Pictures الرسوم ,

, المخططات التوضٌحٌة Clip Artارتونٌة الك
 واألحصائٌة

الجداول ) رسم جدول, تؽٌر لٌاس جدول, حشر  -
سطر او عمود داخل جدول, دمج عدة خالٌا فً 

الجدول, تمسٌم الخلٌة, الترتٌب التصاعدي والتنازلً 
 لسطور الجدول, حذؾ السطور واألعمدة (

الجزء العملً هو تمارٌن  4
ملً على تطبٌمٌة وتطبٌك ع

الحاسوب لمفردات الجزء 
 النظري.

 Wordبرنامج 
2010  

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Excel 2010برنامج  9
تشؽٌل البرنامج, التعرؾ على الواجهة الرئٌسٌة  -

 واألشرطة
)ادخال لٌم للخالٌا, األنتمال  Tableانشاء جدول  -

بٌن الخالٌا, تكبٌر وتصؽٌر الخالٌا, دمج الخالٌا, 
تٌار الخالٌا واألسطر وألعمدة, اختٌار كل اخ

الصفحة, تحرٌن الخالٌا, حشر سطر او عمود, 
 مسح سطر او عمود(

 خزن الملؾ -
 Homeتعدٌل صٌؽة النصوص من الشرٌط -
وتعدٌل   Boarders رسم اطار للخالٌا -

 االعدادات لالطار

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 

ردات الجزء الحاسوب لمف
 النظري.

 Excelبرنامج 
2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

تؽٌر تسمٌة صفحة, اضافة صفحة جدٌدة, مسح  - 10
صفحة, تحرٌن او نسخ صفحة, حماٌة صفحة من 

 التعدٌالت, اخفاء الصفحة
تؽٌر اتجاه العناوٌن )جعل الصفحة من الٌمٌن الى  -

 الٌسار(
 Seriesانشاء متسلسلة  -
ء دالة ) انشاء دالة ٌدوٌا, استخدام الدوال انشا -

 الجاهزة الرٌاضٌة واالحصائٌة والمنطمٌة (

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Excelبرنامج 
2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 اعدادات الطباعة - 11
تؽٌر صٌؽة محتوى ادارة البٌانات )كتابة رمز,  -

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 

 Excelبرنامج 
2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

, استبدال المٌم Findخلٌة, البحث عن لٌمة 
Replace  الترتٌبSort الترشٌح ,Filter ,

 ( Freeze panesالجوانب الثابتة
التعامل مع لواعد البٌانات )استٌراد البٌانات من  -

االنترنٌت, استٌراد البٌانات من لواعد بٌانات, 
 استٌراد البٌانات من الملفات النصٌة (

الحاسوب لمفردات الجزء 
 النظري.

, Clip Artادارة الكائنات ) الصور والرسوم  12
, اضافة صندوق نص Shapes  الشكال الهندسٌة

Text Box تأثٌرات الوورد ,Word Art 
, المخطط Smart Art المخططات الذكٌة

, رأس وتذٌل Statistical Chartاالحصائً 
 الصفحات

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Excelبرنامج 
2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Power Point 2010برنامج  13
 امجتشؽٌل البرنامج والتعرؾ على واجهة البرن -
 Word) النص الرئٌسً  Slideاعداد شرٌحة  -

Artاالشكال الرسومٌة ,Shapes  مربع النص ,
Text Box الخلفٌة ,Back ground ) 

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Powerبرنامج 
Point 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Custom  العناصر فً الشرٌحة تحرٌن - 14
Animation  ًاضافة حركة ألي عنصر ف(

الشرٌحة, اضافة صوت الى الحركة, استعراض 
المشروع ضمن لوحة العمل, استعراض المشروع 

على كل الشاشة, مسح الحركة, تؽٌر تسلسل 
 الحركة, اضافة حركة ضمنٌة (

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 

لحاسوب لمفردات الجزء ا
 النظري.

 Powerبرنامج 
Point 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اعداد مشروع متعدد الشرائح )اضافة شرٌحة  - 15
 جدٌدة, تحرٌر الشرائح, حذؾ الشرائح(

 Interactiveاعداد عرض تفاعلً للشرائح  -
show  بأستخدام االرتباطات التشعبٌةHyper 
Link 

ً هو تمارٌن الجزء العمل 4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Powerبرنامج 
Point 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Auto CAD 2010برنامج  16
تشؽٌل البرنامج ومفاهٌم عامة )تشؽٌل البرنامج, 

التعرؾ على مساحة عمل البرنامج, مكعب 
لشرٌط العرض, عجلة المٌادة, حركة العرض, ا

Ribbon الموائم ,Menu ,اشرطة األدوات ,
 اؼالق البرنامج(

 
 

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

فتح ملؾ رسم سابك, التحكم بعرض محتوٌات  - 17
وخٌاراته,  Zoomملؾ الرسم بأستعمال األمر 

, ؼلك ملؾ الرسم, انشاء ملؾ جدٌد, Panاألمر 
 خزن الملؾ 

 Limitsواألمر  Unitsاألمر  -

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Grid ,Snapالرسم الدلٌك ومساعدات الرسم ) 18
,Ortho  ,Polar ,Osnap ) 

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

, صٌػ Draw  (Point ,Lineاوامر الرسم  19
 (  Multiline تعرٌؾ احداثٌات النماط ,

مارٌن الجزء العملً هو ت 4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Draw (Polyline , Rectangleاوامر الرسم  20
, Polygon  ) 

الجزء العملً هو تمارٌن  4
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

الحاسوب لمفردات الجزء 
 النظري.

الجزء العملً هو تمارٌن  Draw (Circle  ,Arc ,Ellipse ) 4اوامر الرسم  21
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

لً هو تمارٌن الجزء العم Grips 4تحدٌد عناصر الرسم , الماسكات  22
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

, Modify  (Erase ,Moveاوامر التعدٌل  23
Rotation,Copy  ,Offset ) 

الجزء العملً هو تمارٌن  5
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 .النظري

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

,  Modify (Mirror ,Arrayاوامر التعدٌل  24
Scale ,Break ,Extend ) 

الجزء العملً هو تمارٌن  5
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

,  Modify  (Fillet ,Chamferل اوامر التعدٌ 25
Trim ,Explode ) 

الجزء العملً هو تمارٌن  5
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

, Text  (Single line textاوامر الكتابة  26
Multiline text عمل نماذج ,Style  جدٌدة

 ابةللكت

الجزء العملً هو تمارٌن  5
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
  

 جٌىطش١ٔٚس 

الجزء العملً هو تمارٌن  5 المطاعات والتهشٌر 27
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

١ُ ضؼٍ 

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Line type ,Lineالتحكم بمواصفات الرسم )  - 28
weight ,Color ) 

 Propertiesتعدٌل خصائص الرسم  -

الجزء العملً هو تمارٌن  5
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

, .Dimension (Linear Dimاد اضافة األبع 29
Aligned Dim. ,Radial Dim. ,Diameter 

Dim. ,Angular Dim. ,Quick Dim. ,
Baseline Dim. ,Continuous Dim. ,

Dimension Style )   

الجزء العملً هو تمارٌن  5
تطبٌمٌة وتطبٌك عملً على 
الحاسوب لمفردات الجزء 

 النظري.

 Autoبرنامج 
CAD 2010 

ضؼ١ٍُ  

 ِؽ ِذ
 جٌىطش١ٔٚس   

 

وطحخ جعحع١حش جٌكحعٛخ ٌٍّإٌف جقّذ دمحم جذشج١ُ٘  -  ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس 1

 ((PDFدمحم
 Windows 7 By Shereen Elmasryوطحخ   -2
 ٌٍّإٌف دمحم ٔض٠ٗ دمحم Windows 7وطحخ ضؼٍُ ٚجقطشجف  -3
4- Office 2010   ٌٍّّٟإٌف جقغحْ دمحم ػرذ هللا ج١ٌٙظ 
ػٍٝ جٌّٛلغ  Microsoft Officeوطد   -5

www.kutub.info/library/category/47 
 Windows 7  ٚOffice 2010ِؿّٛػس ِالصَ ضؼ١ٍُ  -6

 ذطش٠مس عٍٙس 
 جٌطك١ًّ ػٍٝ جٌشٚجذؾ جٌطح١ٌس:

http:/www.4shared.com/document/TCXX0v
b/Windows_7_Learning_in_Arabic_.html     



 

 

 

 

 

 خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ  11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:/www.4shared.com/document/5r_zEuZ 
/Learning_word_2010_in_Arabic_.html      

http:/www.4shared.com/document/kyygWc
eL/Excel_2010 _Learning_in_Arabic_.html  

http:/www.4shared.com/document/UZR9px
gM/Learning_PowerPoint_2010_.html         

غحػذ جػذجد جٌّذسط جٌّ 2212ٍِضِس جعحع١حش جٚضٛوحد  -7

 ػٍٟ ِٙذٞ ِفطٓ / ؾحِؼس جٌٕٙش٠ٓ
ٌٍّإٌف جٌّٕٙذط ؾٛسؼ ِٛجط,   2229وطحخ جٚضٛوحد  -8

جٌطك١ًّ ػٍٝ جٌشجذؾ  

http://www.kutub.info/Library/book/6686 
    (  جٌّظحدس)ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س 2

 

جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٟ ٠ٛطٝ ذٙح                 

 (  ....,ش جٌطمحس٠, جٌّؿالش جٌؼ١ٍّس ) 
 

ِٛجلغ جالٔطش١ٔص , خ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش١ٔٚس
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 اسم مدرس ادلادة  أ.م.عواد علي سهر              ِجبدئ االعزشؼبس ػٓ ثؼذ :ٚطف اٌّمشس

 

 

 

          

 ٛد اٌّؼٙذ اٌزمٕٟ و –اٌدبِؼخ اٌزم١ٕخ اٌٛعطٝ  اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ رم١ٕبد اٌّغبزخ    اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .2

 االعزشؼبس ػٓ ثؼذ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ .4

 2222-2221اٌفظً اٌذساعٟ االٚي ٚاٌثبٟٔ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .5

 ٟ االعجٛع(  عبػبد ف 2( عبػخ دساع١خ ثٛالغ  )    60)   ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .6

 1/6/2221 ربس٠خ ئػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌذساع١خ لبدسا ػٍٝ .8

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

 Erdas & GIS. استخدام برامج رقمية 3

 . القدرة على حتليل الصور الفضائية 4

 ف الصور الفضائيةعمل ادلوزائئك اجلوي وتصني 5

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل  - 9

 اذلدف 

اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا" ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ اعظ ِٚجبدئ االعزشؼبس ػٓ ثؼذ ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِظبدس ِؼٍِٛبد 

العزشؼبس ػٓ ثؼذ ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌّجبدئ االعبع١خ فٟ رظس١ر االخطبء ٚاٌزشٛ٘بد اٌسبطٍخ فٟ ا

 اٌج١بٔبد اٌفؼبئ١خ ثُ رس١ًٍ ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد اٌفؼبئ١خ .



 

  ىداف ادلعرفية األ -أ

     ادلعرفية ادلناظرة للمادة العلمية  األمورجعل الطالب متمكن من الوصول اىل فقرات ادلنهج العلمي من خالل العرض االلكرتوين ادلتنوع وحثو على اقتباس 
 طرق ادلختلفة للعرض االلكرتوين ادلنشور يف ادلصادر االلكرتونية على شبكة االنرتنت .من خالل استخدام ال

  قرر.اخلاصة ابدل يةادلهاراتاألىداف   -ب 
مج الرقمية وحتسٌن الصور الفضائية واستخدام الربا األرضيةالقدرة على التعامل مع ادلادة العلمية مثل الصور الفضائية وتفسًنىا  وتصنيفها وعزل االغطية  

 . Erdasدلعاجلة الصور الفضائية من خالل استخدام الربامج الرقمية الـ 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االسئلة ادلوضوعية وتقسم اىل : اسئلة االختيار من متعدد او اسئلة الصواب واخلطا او اسئلة ادلقارنة – 1
 التقييم الذايت وتقييم الزميل . – 2
 وتشمل :  االختبارات – 3
 االختبارات التحصيلية البنائية ادلصاحبة للخطط التدريسية . –أ 

 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  –ب 
 . االختبارات اخلتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي 

 . االختبارات اخلتامية الفصلية يف هناية فصل دراسي 

 عام الدراسي . االختبارات اخلتامية النهائية يف هناية ال 

 طرائق التقييم      

 استعمال االختبارات التحصيلية :  – 1
  اليومية 

  الشهرية 

  الفصلية 

  النهائية 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار جديدة حول ادلوضوع من قبل الطالب . -1
 قدرة الطالب على تقييم ادلوضوع واعطاء احللول .-2
 . يفرق بٌن ادلشكالت-3
 يفسر وحيلل الظواىر وادلشكالت .  -4

 طرائق التعليم والتعلم     

 استعمال طريقة العرض والتقدميية . – 1



 

 

 رسم ادلخططات التوضيحية . – 2
 طريقة العصف الذىين . – 3

 (. ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالتأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 مهارات استخدام ادلراجع وادلصطلحات . -1
 مهارات يف مجع البياانت حول ادلوضوع وحتليلها . -2
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت . -3
 مهارات اجراء ادلقاراانت عن ادلوضوع   -4
 مهارات اعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع . -5

 طريقة التقييم طريقة التعليم سلرجات التعلم ادلطلوبة عاسم الوحدة / أو ادلوضو  الساعات األسبوع

دمة يف االستشعار عن بعد  2 1
تشمل نبذة اترخيية عن 

علم االستشعار عن بعد , 
 تعريف االستشعار عن بعد

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

 . القدرة على حتليل الصور4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

العناصر االساسية لنظام  2 2-3
االستشعار عن بعد 

وتشمل مصدر االشعاع 
 الكهرومغناطيسي 
ناطيسية ) الطاقة الكهرومغ

, الطيف 
الكهرومغناطيسي ( , 
مسار انتقال االشعة ) 
التشتيت , االمتصاص 

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

وي عمل ادلوزائئك اجل5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية



 

والنفاذ ( , اذلدف 
ادلرصود , جهاز 

 االستشعار  
 .تفسري الصور الفضائية1 مكوانت الصور الرقمية 2 4

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

الصور . القدرة على حتليل 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

مصادر ادلعلومات يف  2 5-6
االستشعار عن بعد , اوال 

: ادلصادر الفوتوغرافية 
ية وتشمل ) االفالم العاد
ابيض واسود , االفالم 

دون احلمراء ابيض واسود 
, االفالم العادية ادللونة , 

االفالم دون احلمراء 
القريبة ادللونة , الصور 

 متعددة االطياف (

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

مل ادلوزائئك اجلوي ع5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

مصادر ادلعلومات يف  2 7-9
االستشعار عن بعد , اثنيا 

: ادلصادر غري 
الفوتوغرافية وتشمل 

الوسائل اجلوية ) الالقط 
د االطياف , الالقط متعد

اخلطي احلراري لالشعة 
دون احلمراء , اجهزة 

استشعار ادلايكروويف ( . 
الوسائل الفضائية ) 

الوسائل الفضائية ادلأىولة 

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

لى حتليل الصور . القدرة ع4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية



 

, الوسائل الفضائية غري 
 ادلأىولة (

10-
11 

بعض ادلصطلحات  2
ادلستخدمة يف علم 

االستشعار عن بعد ) 
الدقة التمييزية 

Resolution ( , )
التغطية ادلكانية (, ) 

مدارات االقمار الصناعية 
( , ) صحة الضبط 

Accuracy ) 

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 ضوري+ح
 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

12-
13 

االقمار الصناعية  2
Satellite  وتشمل

 , IKONOSاالقمار )

QUICK BIRD , 

NOAA , SPOT -

5 , LANDSAT -

( واالقمار الصناعية   7
 ادلستقبلية

 .تفسري الصور الفضائية1

 ئط الرقمية.انتاج اخلرا2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

14-
16 

بياانت ادلعاجلة االولية لل 2
 الفضائية وتشمل 

ـ التصحيح اذلندسي 1
Geometric 

correction  

ـ ازلة التشوىات 2
االشعاعية 

Radiometric 

correction 
ـ ازالة الضجيج 3

Noise removal   

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 فضائية ال

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

17-
18 

حتسني البياانت الفضائية  2
Image 

Enhancement 

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

ستخدام برامج رقمية . ا3

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 



 

Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

 واالختبارات االلكرتونية

19-
20 

2 

دمج البياانت الفضائية 
Image Merging 

and Image 

Mosaic  

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

قية الواجبات الور 
 واالختبارات االلكرتونية

تفسري وحتليل الصور  2 21
ويشمل التحليل والتفسري 

التقليدي : احلجم , 
الشكل , درجة اللون , 
النمط , الظل , الوقت 

يف اليوم والسنة , ادلوضع 
 , النسيج

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

القدرة على حتليل الصور . 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

22-
23 

كيف تبدو بعض الظواىر  2
على الصور ) التضاريس , 

ت الصخور والًتبة , النباات
الطبيعية , احملاصيل 

الزراعية , ادلواصالت , 
ادلدن وادلناطق احلضرية , 

 ادلواقع االثرية (

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

كرتوين تعلم ال
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

24-
25 

التحليل والتفسري االيل :  2
 ويشمل 

ـ التصنيف ادلراقب 1
Supervised 

 ية.تفسري الصور الفضائ1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية



 

classification   
ـ التصنيف غري ادلراقب 2

Unsupervised 

classification 
 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

26-
27 

يقات متنوعة يف تطب 2
 االستشعار عن بعد :

ـ التطبيقات احلضرية : 1
وتشمل ) رسم خرائط 

تفصيلية للمدن , دراسة 
حركة ادلرور ومواقف 

السيارات , ختطيط وتوزيع 
ادلتنزىات واحلدائق , 

دراسة استعماالت 
االراضي , التمدد 

احلضري واجتاىو , دراسة 
 اجملمعات الصناعية (

 ئية.تفسري الصور الفضا1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

28 2 

تطبيقات الزراعية : ـ ال2
وتشمل )دراسة انواع 

الزراعة واحملاصيل , دراسة 
النبااتت الطبيعية , دراسة 

 امراض النبااتت (

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 ور الفضائيةوتصنيف الص

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية

ـ التطبيقات العسكرية : 3 2 29
وتشمل ) االستخبارات 
ومراقبة العدو , تدريب 

 الطيارين (

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

برامج رقمية . استخدام 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

الواجبات الورقية 
 واالختبارات االلكرتونية
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تطبيقات اخرى : )دراسة  2 30
تلوث البيئة , دراسة 

 كوارث الطبيعية (ال

 .تفسري الصور الفضائية1

 .انتاج اخلرائط الرقمية2

. استخدام برامج رقمية 3
Erdas & GIS 

. القدرة على حتليل الصور 4
 الفضائية 

عمل ادلوزائئك اجلوي 5
 وتصنيف الصور الفضائية

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + 
تقييم الكرتوين من خالل 

 الواجبات الورقية
 واالختبارات االلكرتونية
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 .تفسري الصور اجلوية 1
 افية .انتاج اخلرائط الطوبغر 2
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 . التعرف على مقاييس الرسم 4

 انتاج خطوط الطريان 6

 
 
 
 

   
جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد لحدسج ػٍٝ جٌطؼشف ػٍٝ ِرحدب جٌّغف جٌؿٛٞ جٌطظ٠ٛشٞ ٚجٔٛجع جٌظٛس جٌؿ٠ٛٗ ٚجٌىح١ِشجش جٌٙذف : 

جٌظٛس جٌؿ٠ٛٗ ذحٔٛجػٙح ٚضى٠ٛٓ جٌّٛد٠ً جٌّؿغُ ٚقغحخ جٌّٕحع١د ٌٍّؼحٌُ جالسػ١ٗ.ٚوزٌه ضظ١ُّ ٚج٠ؿحد ِم١حط 

خطٛؽ جٌط١شجْ ٚػًّ جٌّٛصجت١ه ٚجعطخذجَ جؾٙضز جٌطكش١س فٟ جػذجد جٌخشجتؾ جٌطفظ١ٍ١س ِٓ جٌظٛسجٌؿ٠ٛس ٚجٌطؼحًِ ِغ 

ّىحٟٔ ٌٍر١حٔحش ٚجٌظٛس جٌشل١ّس ٚجػذجد ف١ّح ٠خض جٌطظك١ف جالشؼحػٟ ٚجٌ   Erdas-Imagineجٌرشجِؿ١حش جٌكذ٠ػس 

 جٌخشجتؾ ِٕٙح .

 



 

 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررسلرجات ادل  - 9

  ىداف ادلعرفية األ -أ

ادلعرفية ادلناظرة للمادة العلمية من خالل استخدام الطرق ادلختلفة  األموروحثو على اقتباس  جعل الطالب متمكن من الوصول اىل فقرات ادلنهج العلمي من خالل العرض االلكرتوين ادلتنوع
 للعرض االلكرتوين ادلنشور يف ادلصادر االلكرتونية على شبكة االنرتنت .

  قرر.اخلاصة ابدل يةادلهاراتاألىداف   -ب 
مقاييس الرسم ادلختلفة للخرائط ادلنتجة من  وإجيادسًنىا ووضع خطوط طًنان وانشاء ادلخططات للعمل احلقلي اخلاص خبطة الطًنان القدرة على التعامل مع ادلادة العلمية مثل الصور اجلوية وتف 

 وية .البصرية لتفسًن الصور اجلوية واستخدام الربامج الرقمية دلعاجلة الصور الفضائية واجل األجهزةالصور اجلوية وقياس ارتفاع العوارض من خالل استخدام 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االسئلة ادلوضوعية وتقسم اىل : اسئلة االختيار من متعدد او اسئلة الصواب واخلطا او اسئلة ادلقارنة – 1
 التقييم الذايت وتقييم الزميل . – 2
 االختبارات وتشمل :  – 3
 االختبارات التحصيلية البنائية ادلصاحبة للخطط التدريسية . –أ 

 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  – ب
 . االختبارات اخلتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي 

 . االختبارات اخلتامية الفصلية يف هناية فصل دراسي 

  . االختبارات اخلتامية النهائية يف هناية العام الدراسي 

 طرائق التقييم      

 استعمال االختبارات التحصيلية :  – 1
  اليومية 

  الشهرية 

  الفصلية 

  النهائية 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار جديدة حول ادلوضوع من قبل الطالب . -1
 قدرة الطالب على تقييم ادلوضوع واعطاء احللول .-2
 يفرق بٌن ادلشكالت .-3
 يفسر وحيلل الظواىر وادلشكالت .  -4

 طرائق التعليم والتعلم     

 ستعمال طريقة العرض والتقدميية .ا – 1
 رسم ادلخططات التوضيحية . – 2
 طريقة العصف الذىين . – 3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 مهارات استخدام ادلراجع وادلصطلحات . -1
 ادلوضوع وحتليلها . مهارات يف مجع البياانت حول -2
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت . -3
 مهارات اجراء ادلقاراانت عن ادلوضوع    -4
 مهارات اعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع . -5



 

 طريقة التقييم طريقة التعليم سلرجات التعلم ادلطلوبة اسم الوحدة / أو ادلوضوع الساعات األسبوع

ية عن اتريخ ادلسح نبذة اترخي   4 1
اجلوي والتحسس من البعد وتطورىا 

واستخداماهتا يف الوقت احلاضر 
وعالقة ادلسح اجلوي ابلتحسس من 

 .أنواع ادلساقط وأنواع الصور ,البعد
 

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 سمس الر ي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

الفرق بني الصور اجلوية واخلارطة  4 2
وبعض ادلصطلحات اذلامة يف موضوع 

ادلسح اجلوي اخلاصة ابلصورة 
وادلعلومات الظاىرة على الصور 

  .ةاجلوي

 

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

وية الرأسية , العالقات الصور اجل 4 3
اذلندسية, أنظمة اإلحداثيات ,مقياس 

الصور اجلوية الرأسية فوق ارض 
مستوية وفوق ارض سلتلفة ادلناسيب 

 ومقياس الرسم ادلتوسط.

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

طرق أخرى حلساب مقياس الصور  4 4
اجلوية الرأسية، اإلحداثيات األرضية 
من الصور اجلوية الرأسية وحساب 
 .ادلسافات األفقية وادلائلة بني النقاط

اإلزاحة الناجتة عن التضاريس 
 وحساب االرتفاعات 

 

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
لورقية من خالل الواجبات ا

 واالختبارات االلكرتونية

الرؤية اجملسمة وأسسها, إدراك العمق  4 5
ابستخدام العينني معا الرؤية اجملسمة 
بواسطة الصور وشروطها وطرق رؤية 

ادلوديل اجملسم ابستخدام الصور. 
استخدام السًتيوسكوب ذو ادلرااي 

بطريقة خط القاعدة للصوريتني. 
 راسي. االبتعاد الصادي، التضخيم ال

 

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

خطوط الطريان, ارتفاع  تصميم 4 6
الطريان ,ادلقياس احمللي ,التداخل 

الطويل والتداخل اجلانيب ,خط 

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية



 

القاعدة حساب عدد الصور الكلية 
 .دلنطقة ما 

 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انانتاج خطوط الطري  5

االبتعاد االسًتيوسكويب، العالقة بني  4 7
االبتعاد وارتفاع النقاط،فرق االبتعاد، 
العالمة الطائفة، طرق قياس االبتعاد، 

 السًتيوميًت وكيفية العمل بو.

 ري الصور اجلوية.تفس1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

8+9 4 
يت األساس لصورتني اجياد ابتعاد نقط

جويتني متعاقبتني، معادالت االبتعاد، 
وإجياد العالقة بني االبتعاد وارتفاع 

 أبمثلة زللولة. عالنقاط .تعزيز ادلوضو 

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 طريانانتاج خطوط ال 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

أنواع آالت التصوير اجلوي  4 10
"Digital وAnaloge" 

زاوية رلال الرؤاي وتصنيف االت 
التصوير اجلوي ابلنسبة لزاوية رلال 

اجزاء الة  ,الرؤاي واستخداماهتا
 تصوير اجلوي .ال

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

الصور اجلوية ادلائلة التوجيو  ألدوراين  4 11+12
يف نظام)ادليل ,االلتفاف ,االحنراف 

(,نظام احملاور ادلساعدة للصور ادلائلة 
,مقياس الصور ادلائلة,االحداثيات 

االرضية من الصور ادلائلة, التحليل 
 اذلندسي للصور اجلوية ادلائلة .

 .تفسري الصور اجلوية1

 رافية.انتاج اخلرائط الطوبغ2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

13 4 

تقومي الصور اجلوية ادلائلة /اسس 
 التقومي /طرق التقومي.

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

اايه وعيوبو واستخداماتو ادلوزائيك ,مز  4 14
 انواعو . –

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 ارات االلكرتونيةواالختب

أسس ادلسح اجلوي اجملسم ابستخدام  4 15
 أجهزة التحشية.

 خطوات تنفيذه: –التوجيو الداخلي 
إعداد الصورة الزجاجية  - 1    

 ادلوجبة

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 رات االلكرتونيةواالختبا



 

التعويض عن التشويو الناتج  -2    
 عن عدسة الة التصوير

دتركز الصورة الزجاجية ادلوجبة  -3
 يف جهاز العرض.

األساسية وضع ادلسافة  -4
 الصحيحة يف جهاز العرض .

 

 انتاج خطوط الطريان 5

التوجيو النسيب , احلركات ادلمكنة  4 16
جلهاز العرض )احلركات أالنتقاليو 

توزيع النقاط  ,( ةوالد وراني
ادلستخدمة يف توجيو النموذج اجملسم 

,ودراسة اتثري احلركات االنتقاليو 
والدورانيو على حركة الصور ادلسقطة 

 يف جهاز التحشيو.

 .تفسري الصور اجلوية1

 انتاج اخلرائط الطوبغرافية.2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

17 4 
طرق اجراء التوجيو النسيب  

العناصر ادلختلفة ابستخدام 
جلهازالتحشية والًتكيز على اجراء 
التوجيو النسيب ابستخدام العناصر 

 الدورانية فقط .

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

حيح الكرتوين + تقييم الكرتوين تص
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

 التوجيو ادلطلق: 4 18
 اختيار مقياس رسم النموذج-
 ضبط مقياس رسم النموذج -
 تسوية النموذج-
 

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسميالتعرف على مقاي .4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية

-Erdasاستخدام برانمج " 4 19-30

Imagine مبا يتالئم مع "
احتياجات الطالب للتعا مل مع 

ك من البياانت الرقمية ويكون ذل
 خال ل توضيح العناوين التالية :

-The viewer                                                 

-Image info                                                  

-Histogram                                                   

pixel data- 

Inquire cursor      وصف
 قرر  ادلسح اجلوي التصويري                    ادل
 

Inquire cursor                                            
- 

Measurement  tools                                   
- 

Inquire box                                               
- 

Tile viewers- 

Link viewers                                  

 .تفسري الصور اجلوية1

 .انتاج اخلرائط الطوبغرافية2

. استخدام أجهزة االسًتيوسكوب 3
 البصرية

 س الرسمي. التعرف على مقاي4

 انتاج خطوط الطريان 5

تعلم الكرتوين 
 +حضوري

 

تصحيح الكرتوين + تقييم الكرتوين 
من خالل الواجبات الورقية 

 واالختبارات االلكرتونية



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

   . 

 

 .1999لبيب انصيف,ىيئة التعليم التقين ,الطبعة الثانية, -ادلسح اجلوي التصويري- ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
2-Manual of photogrammetry-American society of 

photogrammetryBy Moffitt                   

3- Elements of photogrammetry –poulR.wolf 2ndEdition  . 

4-Erdas ImagineTourGuides ,LeicaGeosystems Geospatial 

Imaging,2006 .   

اجملالت )  اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                
 ( .. ..العلمية , التقارير ,

 مجعة داواد مبادئ ادلساحة 

 ىيئة ادلسح اجليولوجي االمريكية قع االنرتنيت ....ب ـ ادلراجع االلكرتونية, موا

 
 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  10

- 

Arrange layers viewer                     
- 

Flicker-   

Blend fed                                      
- 

Swipe                                      
- 

Raster attribute editor          
- 

Image subset                               
-  

Geometric  correction                            
- 

Filtering                                                  
- 

Mosaic Images- 

Vector- 

Raster to vector- 

Map composer                                       
- 

 

 

 

 

   

                                         



 

 

  

 
             

            زىراء رايض حقوق االنسان                                                  م.م.  وصف ادلقرر   

لًتبية على حقوق اإلنسان والدميقراطية وتعليم الطالب ماىية حقوق إن تتمثل لدى الطالب االجتاىات والقيم الواردة يف منهاج ا  
 0اإلنسان عرب مراحل التاريخ اإلنسان حىت التاريخ احلديث وادلعاصر وإشكال  الدميقراطية وما ىي احلرايت وأنواعها 

 

 ادلعهد التقين كوت  –اجلامعة التقنية الوسطى  ادلؤسسة التعليمية .17

 قسم تقنيات ادلساحة    ز/ ادلرك علمي القسم ال .18

   حقوق االنسان  اسم / رمز ادلقرر .19

 الزامي  أشكال احلضور ادلتاحة .20

 2020-2021الفصل الدراسي االول والثاين للعام الدراسي  الفصل / السنة .21

 ساعات يف االسبوع 2( ساعة دراسية بواقع 60) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 2021//1/6 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .23

 : ان يكون الطالب يف هناية السنة الدراسية قادرا على  أىداف ادلقرر .24

  حقوق االنسان فهم  – 1

 . ما ىي حقوق االنسان تعريف الطلبة   – 2

  اشكال الدميقراطية .تعرف الطالب على 3

   احلرايت وانواعها التعرف على  – 4

 

 

 والتقييم وطرائق التعليم والتعلم قررسلرجات ادل  - 9



 

  ىداف ادلعرفية األ -أ

   حقوق االنسان يعرف مفهوم  -1أ
   الدميقراطية يفسر للطالب  -2أ
    احلرايت يبٌن للطالب  -3أ

    ما ىي حقوق االنسان عرب مراحل التاريخ  يوضح  -4أ

 انواع احلرايت  يوضح للطالب  -5أ

    . 

  قرر.اخلاصة ابدل يةادلهاراتاألىداف   -ب 
  يفهم ما ىي حقوق االنسان  – 1ب
 . معرفة حقوق االنسان عرب التاريخ ان يكون الطالب قادرا – 2ب
 . فهم معىن الدميقراطية ان يكون الطالب قادرا  – 3ب
 .  معرفة انواع احلرايت ان يكون الطالب قادرا      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 سئلة االختيار من متعدد او اسئلة الصواب واخلطا او اسئلة ادلقاربلةاالسئلة ادلوضوعية وتقسم اىل : ا – 1
 التقييم الذايت وتقييم الزميل . – 2
 االختبارات وتشمل :  – 3
 االختبارات التحصيلية البنائية ادلصاحبة للخطط التدريسية . –أ 

 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  –ب 
 يف هناية كل شهر دراسي . االختبارات اخلتامية الشهرية 

 . االختبارات اخلتامية الفصلية يف هناية فصل دراسي 

  . االختبارات اخلتامية النهائية يف هناية العام الدراسي 

 طرائق التقييم      

 استعمال االختبارات التحصيلية :  – 1
  اليومية 

  الشهرية 

  الفصلية 

  النهائية 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار جديدة حول ادلوضوع من قبل الطالب . -1ج
 قدرة الطالب على تقييم ادلوضوع واعطاء احللول .-2ج
 يفرق بٌن ادلشكالت .-3ج
 يفسر وحيلل الظواىر وادلشكالت .  -4ج



 

 طرائق التعليم والتعلم     

 استعمال طريقة العرض والتقدميية . – 1
 رسم ادلخططات التوضيحية . – 2
 ريقة العصف الذىين .ط – 3

 ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 مهارات استخدام ادلراجع وادلصطلحات . -1د
 مهارات يف مجع البياانت حول ادلوضوع وحتليلها . -2د
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت . -3د
 مهارات اجراء ادلقاراانت عن ادلوضوع    -4د
 مهارات اعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع . -5د

 

 

الساعا األسبوع
 ت

 سلرجات التعلم ادلطلوبة

 اسم الوحدة / أو ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

  قمٛق جإلٔغحْ . ضؼش٠فٙح . أ٘ذجفٙح  2 1

طح قمٛق جإلٔغحْ فٟ جٌكؼحسجش جٌمذ٠ّس خظٛ

 قؼحسز ٚجدٞ جٌشجفذ٠ٓ

 اختبارات زلاضرة  

قمٛق جإلٔغحْ فٟ جٌششجتغ جٌغّح٠ٚس ِغ جٌطشو١ض  2 2

 ػٍٝ قمٛق جإلٔغحْ فٟ جإلعالَ

 اختبارات زلاضرة  

قمٛق جإلٔغحْ فٟ جٌطحس٠خ جٌّؼحطش ٚجٌكذ٠ع :  2 3

جالػطشجف جٌذٌٟٚ ذكمٛق جإلٔغحْ ِٕز جٌكشخ 

 ذز جٌؼح١ٌّس جألٌٚٝ ٚػظرس جألُِ جٌّطك

 اختبارات زلاضرة  

جالػطشجف جإلل١ٍّٟ ذكمٛق جإلٔغحْ أٌالضفحل١س  2 4

جالضفحل١س جألِش٠ى١س   1950جألٚسذ١س ٌكمٛق جإلٔغحْ 

ج١ٌّػحق جإلفش٠مٟ ٌكمٛق  1969ٌكمٛق جإلٔغحْ 

. ج١ٌّػحق جٌؼشذٟ ٌكمٛق جإلٔغحْ  1981جإلٔغحْ 

1994 

 اختبارات زلاضرة  

قمٛق جالٔغحْ )جٌٍؿٕس جٌّٕظّحش جٌغ١ش قى١ِٛس ٚ 2 5

جٌذ١ٌٚس ٌٍظ١ٍد جالقّش . ِٕظّس جٌؼفٛ جٌذ١ٌٚس 

.ِٕظّس ِشجلرس قمٛق جالٔغحْ جٌّٕظّحش جٌٛؽ١ٕس 

 ٌكمٛق جإلٔغحْ

 اختبارات زلاضرة  

 اختبارات زلاضرة   قمٛق جإلٔغحْ فٟ جٌذعحض١ش جٌؼشجل١س 2 6

جٌؼاللس ذ١ٓ قمٛق جالٔغحْ ٚجٌكش٠حش جٌؼحِس  فٟ  2 7

جٌؼحٌّٟ ٌكمٛق جالٔغحْ فٟ جٌّٛجغ١ك جالػالْ 

 جالل١ّ١ٍس ٚجٌذعحض١ش جٌٛؽ١ٕس

 اختبارات زلاضرة  

قمٛق جإلٔغحْ جاللطظحد٠س ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌػمحف١س  2 8

 ٚقمٛق جالٔغحْ جٌّذ١ٔس ٚجٌغ١حع١س

 اختبارات زلاضرة  

 اختبارات زلاضرة  قمٛق جإلٔغحْ جٌكذ٠ػس جٌكك فٟ جٌط١ّٕس .  2 9



 

جٌطؼحِٓ. جٌكك فٟ جٌر١ثس جٌٕظ١فس.جٌكك فٟ 

 جٌكك فٟ جٌذ٠ٓ

ػّحٔحش جقطشجَ ٚقّح٠س قمٛق جالٔغحْ ػٍٝ  2 10

جٌظؼ١ذ جٌٛؽٕٟ . جٌؼّحٔحش فٟ جٌذعطٛس ٚجٌمٛج١ٔٓ 

جٌؼّحٔحش فٟ ِرذأ ع١حدز جٌمحْٔٛ جٌؼّحٔحش فٟ 

جٌشلحذس جٌذعطٛس٠س جٌؼّحٔحش فٟ قش٠س جٌظكحفس 

فٟ  ٚجٌشأٞ جٌؼحَ  دٚس جٌّٕؼّحش غ١ش جٌكى١ِٛس

 جقطشجَ ٚقّح٠س قمٛق جالٔغحْ

 اختبارات زلاضرة  

ػّحٔحش ٚجقطشجَ ٚقّح٠س قمٛق جالٔغحْ ػٍٝ  2 11

دٚس جألُِ جٌّطكذز ٚٚوحالضٙح  –جٌظؼ١ذ جٌذٌٟٚ 

 جٌّطخظظس فٟ ضٛف١ش جٌؼّحٔحش 

 اختبارات زلاضرة  

جٌٕظش٠س جٌؼحِس ٌٍكش٠حش جطً جٌكمٛق . ِٛلف  2 12

ش جٌّؼٍٕس . جعطخذجَ جٌّششٚع ِٓ جٌكمٛق ٚجٌكش٠ح

 ِظطٍف جٌكش٠حش جٌؼحِس

 اختبارات زلاضرة  

 اختبارات زلاضرة   جٌمحػذز جٌششػ١س ٌذٌٚس جٌمحْٔٛ 2 13

 اختبارات زلاضرة   ضٕظ١ُ جٌكش٠حش جٌؼحِس ِٓ لرً جٌغٍطحش جٌؼحِس  2 14

 جٌّغحٚجز :جٌططٛس جٌطحس٠خٟ ٌّفَٙٛ جٌّغحٚجز 2 15

ز    ٚ جٌّغحٚجز ذ١ٓ جٌططٛس جٌكذ٠ع ٌفىشز جٌّغحٚج

جٌؿٕغ١ٓ  جٌّغحٚجز ذ١ٓ جالفشجد ِٚؼطمذجضُٙ 

 ٚػٕظشُ٘

 

 اختبارات زلاضرة  

 اختبارات زلاضرة   جٌذ٠ّمشجؽ١س ضؼش٠فٙح ٚأٔٛجػٙح   2 16

 اختبارات زلاضرة   ِفح١ُ٘ جٌذ٠ّمشجؽ١س 2 17

 اختبارات زلاضرة  جٌذ٠ّمشجؽ١س فٟ جٌؼحٌُ جٌػحٌع 2 18

 اختبارات حاضرة  ّمشجؽ١س فٟ جٌؼحٌُجألٔظّس جٌذ٠ 2 19

 اختبارات حاضرة  ِفَٙٛ جٌكش٠حش  ضظ١ٕف جٌكش٠حش جٌؼحِس  2 21

جٌكش٠حش جألعحع١س  جٌكش٠حش جٌفىش٠س  جٌكش٠حش  2 22

 جاللطظحد٠س ٚجالؾطّحػ١س

 اختبارات حاضرة 

قش٠س جألِٓ ٚجٌشؼٛس ذحالؽّثٕحْ  قش٠س جٌز٘حخ  2 23

 ٚجإل٠حخ

 اختبارات حاضرة 

قش٠س جٌطؼ١ٍُ  قش٠س جٌظكحفس  قش٠س جٌطؿّغ أٚ  2 24

 جإلؾّحع

 اختبارات حاضرة 

 اختبارات حاضرة  قش٠س جٌؿّؼ١حش   قش٠س جٌؼًّ 2 25

 اختبارات حاضرة    قش٠س جٌطٍّه 2 26

 اختبارات حاضرة  قش٠س جٌطؿحسز ٚجٌظٕحػس 2 27

 اختبارات حاضرة  قش٠س جٌّشأز  2 28

 اختبارات حاضرة  س ٚجٌكش٠حش جٌؼحِسجألقضجخ جٌغ١حع١ 2 29

 اختبارات حاضرة  جٌطمذَ جٌؼٍّٟ ٚجٌطمٕٟ ٚجٌكش٠حش جٌؼحِس 2 30
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  ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2

 محايتها( ل أ.د. رايض عزيز ىادي -مضامينها -حقوق اإلنسان) تطورىا  . 
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 جٌّإعغس جٌطؼ١ّ١ٍس   ٝجٌّؼٙذ جٌطمٕٟ وٛش  –جٌؿحِؼس جٌطم١ٕس جٌٛعط 

 ٌجٌّشوض ؼٍّٟ جٌمغُ ج /  لغُ ضم١ٕحش جٌّغحقس 

 جعُ / سِض جٌّمشس    ٟجٌّغف جٌٕٙذعٟ ٚجٌىحدعطشجت 

 جٌكؼٛس جٌّطحقس أشىحي   ِٟجٌضج 

 جٌفظً / جٌغٕس   ٟ2222-2221جٌفظً جٌذسجعٟ جالٚي ٚجٌػحٟٔ ٌٍؼحَ جٌذسجع 

  جٌىٍٟ(ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س(      (152    (  عحػس دسجع١س ذٛجلغ )عحػحش فٟ جالعرٛع  5  ) 

  ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف  1 /6/2221 

 س جٌذسجع١س لحدسج ػٍٝ: جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد فٟ ٔٙح٠س جٌغٕ أ٘ذجف جٌّمشس 

 .تعليم وتدريب الطلبة كيفية حساب وقياس ادلساحات وحجوم الكميات الرتابية 1

 . اجراء احلساابت للمنحنيات الرأسية واالفقة 2

 .اجراء احلساابت الجياد االطوال واالجتاىات اجملهولة 3

 .   حل ادلسائل ابلتقاطعات أبنواعها والتقاطع اخللفي 4

 الراضي أبستخدام االجهزة ادلتطورةتقسيم ا 7

 
 
 

تعليم وتدريب الطلبة كيفية  حساب وقياس ادلساحات وإجياد حجوم الكميات الًتابية وأجراء : اذلدف
احلساابت للمنحنيات األفقية والرأسية وتسقيطها على االرض وتسقيط ادلنشآت وأجراء احلساابت الالزمة 

جتاىات ادلفقودة حلدود قطع األراضي وإحداثيات أركاهنا وحساب مساحاهتا وحل إلجياد األطوال واال
كجهاز  والتقاطع اخللفي ويف تقسيم األراضي ابستخدام االجهزة ادلتطورة مسائل يف التقاطعات ابنواعها

 احملطة الكاملة وجهاز التموضع العادلي
 
 



 

 
 
 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشخبد اٌ  - 9
  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ

 .ضؼ١ٍُ جٌطحٌد ج٠ؿحد جٌّغحقحش ٚجٌكؿَٛ 1أ 

 .ضؼ١ٍُ جٌطحٌد و١ف١س ج٠ؿحد جٌكغحذحش فٟ جٌّٕك١ٕحش ذأٔٛجػٙح 2أ 
 اي اٌّدٌٙٛخ ٚاالؽٛ درؼ١ٍُ اٌطبٌت ا٠دبد االردب٘ب .3أ 

 . رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ زً ِغبئً اٌزمبؽؼبد 4 أ

 . رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رمغ١ُ االساػٟ ثبالخٙضح اٌسذ٠ثخ  5أ 
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 .جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد لحدس ػٍٝ قغحخ جٌّغحقحش ٚجٌكؿَٛ 1خ

 ١حش جالفم١س ٚجٌشأع١س ـ جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد لحدسج ػٍٝ جؾشجء قغحذحش جٌّٕكٕ 2خ

 جٌّفمٛدز         شجْ ٠ىْٛ لحدسج ػٍٝ ج٠ؿحد جالؽٛجي ٚجالضؿح٘ح  – 3خ

    جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد لحدسج ػٍٝ ضمغ١ُ جالسجػٟ ذحالؾٙضز جٌكذ٠ػس    -4خ
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 خ ٚجٌخطح جٚ جعثٍس جٌّمحسٔسجالعثٍس جٌّٛػٛػ١س ٚضمغُ جٌٝ : جعثٍس جالخط١حس ِٓ ِطؼذد جٚ جعثٍس جٌظٛج – 1

 جٌطم١١ُ جٌزجضٟ ٚضم١١ُ جٌض١ًِ . – 2

 جالخطرحسجش ٚضشًّ :  – 3

 جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌرٕحت١س جٌّظحقرس ٌٍخطؾ جٌطذس٠غ١س . –أ 

 جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌخطح١ِس ٚضطؼّٓ :  –خ 

 . ٟجالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌشٙش٠س فٟ ٔٙح٠س وً شٙش دسجع 
 ٌخطح١ِس جٌفظ١ٍس فٟ ٔٙح٠س فظً دسجعٟ .جالخطرحسجش ج 
  . ٟجالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌٕٙحت١س فٟ ٔٙح٠س جٌؼحَ جٌذسجع 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      
 جعطؼّحي جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س :  – 1

  ج١ِٛ١ٌس 
  جٌشٙش٠س 
  جٌفظ١ٍس 
  جٌٕٙحت١س 
 األ٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 جٌطحٌد . ؽشـ جفىحس ؾذ٠ذز قٛي جٌّٛػٛع ِٓ لرً -1ؼ

 لذسز جٌطحٌد ػٍٝ ضم١١ُ جٌّٛػٛع ٚجػطحء جٌكٍٛي .-2ؼ

 ٠فشق ذ١ٓ جٌّشىالش .-3ؼ

 ٠فغش ٠ٚكًٍ جٌظٛج٘ش ٚجٌّشىالش .  -4ؼ
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 جعطؼّحي ؽش٠مس جٌؼشع ٚجٌطمذ١ّ٠س . – 1

 سعُ جٌّخططحش جٌطٛػ١ك١س . – 2



 

 

 ؽش٠مس جٌؼظف جٌزٕٟ٘ . – 3

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ ِخ ٚاٌّٙبساد اٌؼب -د 

 ِٙحسجش جعطخذجَ جٌّشجؾغ ٚجٌّظطٍكحش . -1د

 ِٙحسجش فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّٛػٛع ٚضك١ٍٍٙح . -2د

 ِٙحسجش جعطغالي ِح ِطحـ ِٓ جِىحٔحش . -3د

 ِٙحسجش جؾشجء جٌّمحسجٔحش ػٓ جٌّٛػٛع    -4د

 ِٙحسجش جػذجد جٌّفح١ُ٘ جٌخحطس ػٓ جٌّٛػٛع . -5د

جٌغحػح جألعرٛع

 ش
ؽش٠مس  جعُ جٌٛقذز / أٚ جٌّٛػٛع ِخشؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس

 جٌطؼ١ٍُ
 ؽش٠مس جٌطم١١ُ

ٌكغاااااحخ  رطج١م١حححححخقاااااً ضّاااااحس٠ٓ  5  1

ذحعاااطؼّحي  اٌسمحححًجٌّغاااحقحش فاااٟ 

أالشىحي جٌّٕطظّس جٌّخطٍفاس ٚضمغا١ُ  

لطؼااااااس جالسع جٌااااااٝ ِػٍػااااااحش جٚ 

شاااىحي ِٕطظّاااس ذحعاااطؼّحي لاااٛج١ٔٓ ج

 ِخطٍفس .

ِمذِس ػٓ جٌّغاف جٌٕٙذعاٟ ٚجٌىحدعاطشجتٟ 

ِٚم١ااحط جٌشعااُ جٌّغااطخذَ ٌىااً قحٌااس ِااغ 

ضٛػاااااا١ف جٌطااااااشق جٌّخطٍفااااااس ٌكغااااااحخ 

ٚضشااًّ: ِغااحقحش  فححٟ اٌسمححًجٌّغااحقحش 

جألشااىحي جٌّٕطظّااس، ٚجٌطمغاا١ُ جٌااٝ جشااىحي 

ٕ٘ذع١س ِٕطظّس ِػاً جٌّػٍػاحش ٚجٌّشذؼاحش 

ٌّٕكااااشف ٚجٌااااذٚجتش ٚجٌّغاااطط١ً ٚشاااارٗ ج

 ٚجؾضجتٙح.

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ٌكغاااااحخ  رطج١م١حححححخقاااااً ضّاااااحس٠ٓ  5  2

" ذحعاطخذجَ لاٛج١ٔٓ زم١ٍبجٌّغحقحش 

شااااارٗ جٌّٕكاااااشف ٚعّ غااااآ ػٕاااااذ 

جعاااااطؼّحي أػّاااااذز ػٍاااااٝ فطاااااشجش 

ِطغاااااح٠ٚس ، غاااااُ جعاااااطخذجَ لاااااحْٔٛ 

ّااااذز جٌّمحِااااس ػٍااااٝ جٌّغااااحقس ٌ ػ

 فطشجش غ١ش ِطغح٠ٚس .

جلحِااااس جألػّااااذز ػٍااااٝ فطااااشجش ِطغااااح٠ٚس 

 trapezoidal)ذطش٠مااااس شاااارٗ ِٕكااااشف 

(، ٚ جلحِااااااااااس   Simpson’sٚؽش٠مااااااااااس 

ػٍاٝ  جألػّذز ػٍاٝ فطاشجش غ١اش ِطغاح٠ٚس 

ٌمطؼااااااس جسع ٚقغااااااحخ خااااااؾ جٌّغااااااف 

 ِغحقحضٙح ذىحفس جٌطشق جٌّر١ٕٗ

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ٟٔ ضظك١ف جٌىطشٚ  

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ٌكغاااااحخ  رطج١م١حححححخقاااااً ضّاااااحس٠ٓ  5  3

ِغااااحقس ِؼااااٍغ ِغٍااااك ذحعااااطخذجَ 

ؽش٠ماااااااس جإلقاااااااذجغ١حش ٚؽش٠ماااااااس 

 (.D.M.D)ِؼحػف خاؾ جٌطاٛي 

، ضطر١محضٙح ٌفطشجش  ِطغح٠ٚس ٚغ١اش 

 ِطغح٠ٚس .

جعااطخذجَ ؽش٠مااس جإلقااذجغ١حش  فااٟ قغااحخ 

جٌّغاحقحش ، ؽش٠مااس ِؼااحػف خااؾ ؽااٛي 

 . (D.M.D)جؾش جٌٙٛ

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ِؼ١ٕس أٚ لطؼس غ١اش خبسؽخ جػطّحد  5  4

 ٚزغححبة ِغححبززٙبِٕطظّااس جٌشااىً 

ذحعطخذجَ جٌرال١ِٛٔطش )ػٕاذِح ضىاْٛ 

ٔمطااااس جٌطػر١ااااص دجخااااً أٚ خااااحسؼ 

جٌشااااااااىً( ، قغااااااااحخ ِغااااااااحقطٙح 

ُ جٌاااااٝ ِػٍػاااااحش ذحعاااااطخذجَ جٌطمغااااا١

ٚجعاااطؼّحي جٌّشذؼاااحش أٚ جٌخطاااٛؽ 

سعحُ ػحذد ِحٓ  –جٌر١ح١ٔس ٚجٌششجتف 

جٌّغاااااااط٠ٛس  اٌّمحححححححبؽغ اٌؼشػححححححح١خ

ٚجٌّخطٍفااااااس جٌّٕحعاااااا١د ٚقغااااااحخ 

ِغااااااحقطٙح ذطش٠مااااااس جإلقااااااذجغ١حش 

جٌطااشق جٌّخطٍفااس ٌكغااحخ جٌّغااحقحش ِاآ 

جٌخحسؽاااس ٚضشاااًّ : جٌطمغااا١ُ جٌاااٝ جشاااىحي 

حش جٚ جٌّشذؼاحش ٕ٘ذع١س ِٕطظّس ِػً ِػٍػا

أٚجعاااااطخذجَ أٚسجق جٌخطاااااٛؽ جٌر١ح١ٔاااااس ، 

جعااطؼّحي جٌشااشجتف ، جعااطؼّحي جٌرالٔاا١ِٛطش 

جإلٌىطشٚٔاااٟ ٌكغاااحخ جٌّغاااحقحش )ػٕاااذِح 

ضىْٛ ٔمطس جٌطػر١ص دجخً أٚ خحسؼ جٌشاىً 

(. جٌطااشق جٌكغااحذ١س ٚجٌطشعاا١ّ١س ٌكغااحخ 

ِغااااحقحش جٌّمااااحؽغ جٌؼشػاااا١س جٌّخطٍفااااس 

 جألشاااااىحي ٚرجش جالٔكاااااذجسجش جٌّخطٍفاااااس

 ٌغطف جألسع .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 



 

 ٚجٌمٛج١ٔٓ جألخشٜ .

قغاااحخ قؿاااَٛ جٌى١ّاااحش جٌطشجذ١اااس  5  5

ٌٍكفاااش ٚجٌاااشدَ ٌٍّماااحؽغ جٌؼشػااا١س 

أػااالٖ ذطش٠مطااٟ ِطٛعااؾ جٌمحػااذض١ٓ 

ٚجإلعااااااااااااااااف١ٓ جٌٕااااااااااااااااحلض ) أٚ 

جٌّٛشٛسجٟٔ ( غُ سعاُ ِٕكٕاٟ ٔماً 

َ جٌى١ّاااحش جألضشذاااس. قغاااحخ قؿاااٛ

جٌطشجذ١ااس ذحٌطش٠مااس جٌطمش٠ر١ااس ٌّمطااغ 

ؽٌٟٛ ِٕطخد , قغحخ قؿُ ِؼا١ٓ 

ذحػطّاااحد ِٕحعااا١د ٔماااحؽ ِطفشلاااس . 

قغااحخ قؿااُ خااضجْ ِااحء ذٛجعااطس 

خحسؽااس وٕطٛس٠ااس ، قغااحخ قؿااَٛ 

جٌطغ٠ٛحش جٌطشجذ١س ٌخطٛؽ وٕطٛس٠س 

ِطؼااذدز ذحعااطخذجَ ؽش٠مطااٟ ِطٛعااؾ 

 جٌمحػذض١ٓ ٚجٌّٛشٛسجٟٔ.

شجذ١اس ذحعاطؼّحي قغحخ قؿَٛ جٌى١ّاحش جٌط

لحْٔٛ ِطٛعؾ جٌمحػذض١ٓ ٚؽش٠ماس جألعاف١ٓ 

 جٌٕحلض 

) أٚجٌّٛشٛسجٟٔ ( ٚجٌطش٠مس جٌطمش٠ر١س ِآ 

جٌّمطاااغ جٌطاااٌٟٛ ٚقغاااحخ قؿاااُ جٌّمٍاااغ 

ٚجٌخاااااضجْ ٌٍغاااااذٚد ذٛجعاااااطس جٌخطاااااٛؽ 

جٌىٕطٛس٠س ٚأؾشجء قغحذحش ٚسعاُ ِٕكٕاٟ 

ٔمً جألضشذس . ٚجعاطخذجَ جٌخحسؽاس ألؾاشجء 

ش ٌٍٚكؿاااَٛ جٌكغااحذحش جٌالصِااس ٌٍّغااحقح

 .  ذطشق ِخطٍفس 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ٌّٕكٕااٟ سأعااٟ ذغاا١ؾ  زححً رّححبس٠ٓ 5  6

ٚقغــاااااااـحخ ِٕحعااااااا١د ِكطحضاااااااٗ 

ذحٌطش٠ماااااس جٌٕٙذعااااا١س ) ذحعاااااطخذجَ 

جٌؿذجٚي ( ، ٌّٕك١ٕٓ ِكذخ ِٚمؼش 

. 

جٌطؼاااشف ػٍاااٝ ِغاااف جٌطاااشق : ٠ٚشاااًّ  

ؽااشق جٌّغااف جألسػااٟ ٚجٌّغااف جٌؿااٛٞ 

جٌّطرؼاااس ٌطؼ١ااا١ٓ ِغاااحس جٌخاااؾ جٌّشواااضٞ 

ٌٍطش٠اااااك . جٔاااااٛجع جٌّٕك١ٕاااااحش جٌشأعااااا١س  

جٌّغاااااااطخذِس فاااااااٟ جٌطاااااااشق: جٌشِاااااااٛص 

ٚجٌّظاااطٍكحش ٚجٌماااٛج١ٔٓ جٌخحطاااس ذٙااااح 

ٌٚكغااااحخ جٌّٕحعاااا١د ػ١ٍٙااااح ) جٌطش٠مااااس 

جٌٕٙذعااا١س( ، ٚجٌّٕك١ٕاااحش جٌشأعااا١س غ١اااش 

جٌّطّحغٍااااااس )ػٕحطااااااش٘ح ٚقغااااااحذحضٙح ( ، 

قغااحخ جٌى١ّااحش جٌطشجذ١ااس ٌّمطااغ ؽش٠ااك 

٠كطاااٛٞ ػٍاااٝ ِٕك١ٕااااحش سأعااا١س ِكذذااااس 

 . ِٚمؼشز ٚجٔكذجس غحذص 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ٌّٕك١ٕحش سأع١س ِكذذس  زً رّبس٠ٓ 5  7

ِٚمؼاااشز ذحعاااطخذجَ ِؼحدٌاااس جٌمطاااغ 

جٌطشجذ١ااس جٌّىااحفة ٚقغااحخ جٌى١ّااحش 

ٌؿااضء ِاآ ؽش٠ااك ٠كااٛٞ ِٕك١ٕااحش 

سأعااا١س ذؼاااذ قغاااحخ جٌّٕحعااا١د غاااُ 

قغحخ ِغحقحش جٌّمحؽغ جٌؼشػا١س 

اٌخحشٚج جٌّغط٠ٛس ٚذؼاذ٘ح جٌكؿاَٛ 

 .اٌٝ ِٛلغ ِسذد ٚاٌؼًّ زم١ٍب

أٔٛجع جٌّٕك١ٕحش جٌشأع١س : )  جٌطؼشف ػٍٝ 

جٌّٕكٕاااٟ جٌّكاااذخ ٚ جٌّٕكٕاااٟ جٌّمؼاااش ( 

غحخ ٚجٌّؼحدٌس جٌخحطس ذحٌمطغ جٌّىحفة ٌك

جٌّٕغاااٛخ ) جٌطش٠ماااس جٌطك١ٍ١ٍاااس ( ٚو١ف١اااس 

جٌّٛجطاااافحش  –ضغاااام١طٙح ػٍااااٝ جألسع 

جٌخحطس ذٗ ِٓ ق١ع ػاللس ؽٌٛاٗ ذّغاحفس 

جٌشؤ٠اااس ٚجٌغاااشػس ٚجٌفاااشق جٌؿراااشٞ ذااا١ٓ 

 جالٔكذجس٠ٓ ٚٔظف جٌمطش جٌّىحفة ٌٗ .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

إل٠ؿاااحد ٔظاااف لطاااش  زحححً رّحححبس٠ٓ 5  8

جٌّٕكٕاااٟ جألفماااٟ جٌاااذجتشٞ جٌرغااا١ؾ 

ػٕاااااذ ِؼشفاااااس جٌغاااااشػس ٚج١ٌّاااااً 

جإلػاااااااحفٟ ِٚؼحِاااااااً جالقطىاااااااحن 

ٚإل٠ؿاااااااحد ػٕحطاااااااش ِٚكطاااااااحش 

جٌّٕكٕٟ ِٓ ٔظاف لطاشٖ ٚصج٠ٚطاٗ 

اٌخححححشٚج اٌححححٝ ِٛلححححغ  جٌّشوض٠ااااس 

 .ِسذد ٚاٌؼًّ زم١ٍب

جٌّٕك١ٕاااااحش جألفم١اااااس : جٌّٕكٕاااااٟ جألفماااااٟ 

ٌشِاٛص ٚجٌّظاطٍكحش جٌذجتشٞ جٌرغا١ؾ ، ج

ٚجٌماااٛج١ٔٓ جٌخحطاااس ذاااٗ ِٚٛجطااافحضٗ ِااآ 

ق١ااااااااااع ػاللااااااااااس ٔظااااااااااف لطااااااااااشٖ 

ثبٌغحححححشػخاٌّشوجبد ِٚؼبِحححححً االززىحححححبن 

ٚج١ٌّاااً جإلػاااحفٟ أٚ ) جٌشفاااغ  ٌالؽحححبساد

 جٌؿحٔرٟ ( 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

١ٕااااحش ِطؼااااذدز ٌّٕك زححححً رّححححبس٠ٓ 5  9

دجتش٠ااس ِشورااس ِٚؼىٛعااس ٚقغااحخ 

ِكطحضٙااح ٚسعااُ ذؼااغ جٌطمحؽؼااحش 

جٌطااااٟ ضغااااطخذَ ٘اااازٖ جٌّٕك١ٕااااحش ، 

قغاااااااحخ جقاااااااذجغ١حش جٌّكطاااااااحش 

جٌشت١غ١س ٚٔمحؽ ِؼ١ٕٗ ػٍٝ جٌّٕكٕٟ  

. 

جٌّٕك١ٕاااااحش جألفم١اااااس جٌذجتش٠اااااس جٌّشوراااااس 

ٚجٌّؼىٛعس ٚأٔٛجػٙاح ٚقغاحخ ػٕحطاش٘ح 

ٚجعااطخذجِٙح فاااٟ ؽااشق جٌّاااشٚس جٌغاااش٠غ 

حش ، قغاااااحخ ئقاااااذجغ١حش ٚفاااااٟ جٌطمحؽؼااااا

جٌّكطااااااحش جٌشت١غاااااا١س ٚجٌٕمااااااحؽ ػٍااااااٝ 

 جٌّٕك١ٕحش .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

أؾااشجء جٌكغااحذحش جٌالصِااس ٌطغاام١ؾ  5  12

جٌّٕكٕاااااااااٟ جٌاااااااااذجتشٞ جٌرغااااااااا١ؾ  

ذحعااااطخذجَ ؽش٠مااااس جٌضٚج٠ااااح زم١ٍححححب

جٌّٕكٕاااااٟ اٌطحححححشق اٌّخزٍفحححححخ ٌزغم١ححححح ؾ 

جٌااذجتشٞ جٌرغاا١ؾ ٚضشااًّ : ؽش٠مااس جٌضٚج٠ااح 

أٚ جالٔكااااااشجف ( ذحعااااااطخذجَ جٌّّحعااااااس ) 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

ٚسل١س + جخطرحسجش 

ٚ جخطرحسجش 



 

سجٔىآ  جٌّّحعس ) أٚ جالٔكاشجف أٚ 

أٚ غ١ٛدٚال٠ااااااااااص ٚشااااااااااش٠ؾ ( أٚ 

ذحعاااطخذجَ ؾٙااااحصٞ غ١ٛدٚال٠ااااص  ) 

ٌغاااشع جٌطكم١اااك ( ٚجٌم١اااحَ ذؼّاااً 

قمٍااااٟ ٌطغاااام١ؾ جٌّٕكٕااااٟ قغااااد 

ِؿّٛػحش ِكذدز ٌٍطٍرس ٚجعاطخذجَ 

أؾٙاااااضز ئٌىطش١ٔٚاااااس ٌٍطكماااااك ِااااآ 

 جٌؼ١ٍّس  .

غ١ٛدٚال٠ااص ٚشااش٠ؾ أٚ ذحعااطخذجَ ؾٙااحصٞ 

غ١ٛدٚال٠اااااص فماااااؾ ٚجعاااااطخذجَ جألؾٙاااااضز 

جإلٌىطش١ٔٚااس فااٟ ضغااام١ؾ ٘اازج جٌّٕكٕاااٟ أٚ 

ذٛجعااطس ئقااذجغ١حش ٔمااحؽ جٌغاا١طشز ٚٔمااحؽ 

جٌّٕكٕٟ ) ؽش٠مس ضم١ٕاحش جٌّٛجلاغ جٌكذ٠ػاس 

. ) 

 جٌىطش١ٔٚس 

قااً ضّااحس٠ٓ ضمغاا١ؾ ِٕكٕااٟ دجتااشٞ  5  11

ذغاا١ؾ ػااآ ؽش٠اااك ئلحِاااس جألػّاااذز 

ػٍٝ جٌّّحط أٚ جألػّذز ػٍٝ جٌٛضش 

 اٌزغححححم١ؾ ِححححٓ ٔمطححححخ اٌزمححححبؽغأٚ 

ٚاٌم١حححححبَ ثؼّحححححً زمٍحححححٟ ٌزغحححححم١ؾ 

جٌم١ااااحَ  – إٌّسٕححححٟ ثٙححححزٖ اٌطححححشق

ذأػّحي قم١ٍس ٌطؿحٚص جٌؼمرحش أغٕاحء 

 جٌّخطٍفس  . ضغم١ؾ جٌّٕكٕٟ ذحٌطشق

ؽش٠محححخ اعحححزخذاَ األػّحححذح فحححٟ رغحححم١ؾ 

) جألػّاااااذز ػٍاااااٝ جٌّّاااااحط  إٌّس١ٕحححححبد

ٚجألػّااذز ػٍاااٝ جٌااٛضش جٌىر١اااش ( ٚؽش٠ماااس 

جٌؼمراحش جٌطاٟ  –جٌطغم١ؾ ِٓ ٔمطس جٌطمحؽغ 

ضؼطشع جٌطغم١ؾ ٚو١ف١س ضؿحٚص٘ح ) ػٍــٝ 

جٌمٛط أٚ فاٟ جٌّكطاحش جٌشت١غا١س جٚ ػٕاذ 

 جإلٔشحء ( .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 ٛسٞجٌكؼ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

قاااااٛي جٌّٕك١ٕاااااحش  زحححححً رّحححححبس٠ٓ 5  12

جالٔطمح١ٌاااااااس ٚأؾاااااااشجء جٌكغاااااااحذحش 

جٌالصِاااااااس ٌّؼشفاااااااس ػٕحطااااااااش٘ح 

ِٚكطحضٙااح ٚػّااً ؾااذجٚي ٌغااشع 

ضغم١طٙح ذطش٠مطاٟ جٌضٚج٠اح جٌّّحعاس 

) أٚ جالٔكااااااااشجف( ٚجإلقااااااااذجغ١حش 

ؾ جٌطغام١ ثؼًّ زمٍٟ ألخشاءٚجٌم١حَ 

ٌٙاااااازٖ جٌّٕك١ٕااااااحش ، ٚذااااااحألؾٙضز 

ِثحححً اٌّسطحححخ جإلٌىطش١ٔٚسجٌكذ٠ػاااس 

 .  اٌىبٍِخ ٚاٌزم١ٍذ٠خ اٌّزٛفشح

جٌّٕك١ٕااااااحش جالٔطمح١ٌااااااس أٚ جٌكٍض١ٔٚااااااس : 

أٔٛجػٙااااااااح ٚجعااااااااطخذجِٙح ٚقغااااااااحذحضٙح ) 

جٌىٍٛغ٠ٛاااااذ ٚجٌمطاااااغ جٌّىاااااحفة جٌطىؼ١راااااٟ 

ٚجٌكٍاااضْٚ جٌطىؼ١راااٟ ( ٚؽاااشق ضغااام١طٙح 

حس أٚ ذحعاااطخذجَ جٌضٚج٠اااح جٌّّحعاااس  ٚجألٚضااا

جإلقاذجغ١حش ، قغااحخ ئقاذجغ١حش جٌّكطااحش 

 جٌشت١غ١س ٚجٌٕمحؽ ػٍٝ جٌّٕك١ٕحش .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ِشااااشٚع فااااٟ جٌطااااشق : ئػطااااحء  5  13

جٌّؼٍِٛاااااااحش جٌالصِاااااااس ألؾاااااااشجء 

جٌكغااااحذحش ٌٍّٕك١ٕاااااحش جٌشأعـاااااـ١س 

١ٓ ٌىاً ٔااٛع ػٍااٝ ٚجألفم١اس ) ِٕك١ٕاا

. ػّحححً خحححذٚي ألغحححشاع جأللاااً (  

 .  اٌزغم١ؾ

ِشااااشٚع طااااغ١ش فااااٟ جٌطااااشق : أؾااااشجء 

جٌكغاااحذحش جٌالصِاااس ٌٍّٕك١ٕاااحش جٌشأعااا١س 

ٚجألفم١ااس ) ضؼ١اا١ٓ جٌّكطااحش ٚجٌّٕحعاا١د ، 

و١ف١ااس سعااُ جٌّخططااحش جألفم١ااس ٚجٌّمطااغ 

ٚذ١ااااحْ وحفااااس  ٌٍّشححححشٚع فؼٍححححٟجٌطااااٌٟٛ 

 جٌؼٕحطش ٚجٌّكطحش ػ١ٍٙح .

جٌطؼٍُ 

طشٟٚٔ+جالٌى

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

قغحخ ِغحقحش جٌّمحؽغ جٌؼشػا١س  5  14

ٚقؿَٛ جٌى١ّحش جٌطشجذ١س ٌٍّشاشٚع 

أػااااالٖ ٚسعاااااُ جٌّخطاااااؾ جألفماااااٟ 

اٌطحححححححٌٟٛ ثحححححححبٌجشاِح ٚجٌّمطاااااااغ 

ٚوزٌه ِٕكٕاٟ  اٌسبعٛث١خ اٌّالئّخ

 ٔمً جألضشذس  .

١س قغاااااحخ ِغاااااحقحش جٌّماااااحؽغ جٌؼشػااااا

ٌٍّششٚع ٚقؿَٛ جٌى١ّحش جٌطشجذ١س ٚسعاُ 

ِٕكٕااٟ ٔمااً جألضشذااس ٚذ١ااحْ ػااشع جٌكفااش 

ٚجٌااااشدَ ػٍااااٝ ؾااااحٔرٟ جٌخااااؾ جٌّشوااااضٞ 

 . ٌٍّششٚع فؼٍٟ

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ثض٠بسح ١ِذا١ٔخ ٌجؼغ ِٛالحغ جٌم١حَ  5  15

ٌّخطٍاااااااف  خاألػّحححححححبي اإلٔشحححححححبئ١

جٌّشحس٠غ ٚجٌرٕح٠حش ٚجػّحي جٌطشق 

 ٚجٌمٕٛجش ٚجٌّؿحسٞ ٚجألٔحذ١د  .

أػّحي جٌّغاف جٌخحطاس  -جٌّغف جإلٔشحتٟ :

ذأشااحء جٌااذٚس ٚجٌرٕح٠ااحش جٌىر١ااشز ٚضػر١ااص 

ِٕحعااا١رٙح ٚجعاااطمحِس جٌخطاااٛؽ ٚجٌمٕاااٛجش 

ٚجٌّؿاااحسٞ ٚجألٔحذ١اااد ٚجٌٕماااً جٌىٙشذاااحتٟ 

 ٚجٌخٕحدق جٌط٠ٍٛس ٚضػر١ص ِٕحع١رٙح .

ٍُ جٌطؼ

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ٌٍّؼاااٍؼحش جٌّغٍماااس  زحححً رّحححبس٠ٓ 5  16

جٌذجتش٠ااااااااس ٚجٌشجذطااااااااس ٚأؾااااااااشجء 

جٌطظاااااك١كحش جٌالصِاااااس ٌٍـاااااـضٚج٠ح 

ٚجإلقاااذجغ١حش غاااُ قغاااحخ جألؽاااٛجي 

ٚجالضؿح٘ااحش جٌظااك١كس ذحٌكغااحذحش 

 جٌّؼىٛعس  .

جٌضٚج٠ااااااح  قغااااااحذحش جٌطؼاااااا١ٍغ : أٔااااااٛجع

ٚجالضؿح٘حش ٚؽشق ضظك١كٙح ٚقغاحذحضٙح 

ٌٍّؼٍغ جٌذجتشٞ جٌّغـٍك ٚجٌّؼٍغ جٌاشجذؾ 

ٚقغااااحخ جإلقااااذجغ١حش ألسوااااحْ جٌّؼااااٍغ 

ٚضظك١كٙح ) ذطش٠مس جٌرٛطاٍس ( ،قغاحخ 

جألؽاااااااٛجي ٚجالضؿح٘اااااااحش جٌّظاااااااككس ) 

 جٌكغحذحش جٌّؼىٛعس ٌ ػالع ( .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

جش ٚسل١س + جخطرحس

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ِخطٍفااااس ذحعااااطخذجَ  زححححً رّححححبس٠ٓ 5  17

جٌطمااااحؽغ جألٚي ) إل٠ؿااااحد ؽااااا١ٌٛٓ 

ِؿٙاا١ٌٛٓ ( ِاآ ِااٛلؼ١ٓ ِؼٍاا١ِٛٓ 

ٚجضؿااااااااح١٘ٓ ِؼٍاااااااا١ِٛٓ أ٠ؼااااااااح" 

عااااحش جٌّؿٌٙٛااااس فااااٟ جٌطمحؽؼااااحش أٚ جٌم١ح

ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍغ ٚجٌطػ١ٍع ٚضشًّ  : جٌطمحؽغ 

جألٚي ) إل٠ؿاااااااحد ؽااااااا١ٌٛٓ ِؿٙااااااا١ٌٛٓ ( 

ذحعااااطخذجَ ؽش٠مطاااااٟ جٌّػٍػااااحش ٚلاااااٛج١ٔٓ 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 



 

ذحعطخذجَ ؽش٠مطٟ جٌّػٍػحش ٚلٛج١ٔٓ 

زً رّحش٠ٓ جٌطؼ١ٍغ ٌغشع جٌكً ، 

خاااااحص ذٙااااازج   رطج١محححححٟ ٌّؼحححححٍغ

 جٌّٛػٛع.

 جٌطؼ١ٍغ 

جٌغاااحذمس ذحعااااطخذجَ  زحححً اٌزّححححبس٠ٓ 5  18

ألٚي ذطش٠مطاااٟ جٌٕٙذعاااس جٌطماااحؽغ ج

زحً جٌطك١ٍ١ٍس ٚدٚسجْ جإلقذجغ١حش ، 

ضطر١م١ااااس فااااٟ ضمحؽؼااااحش  رّححححبس٠ٓ

 جٌطشق ٚضمغ١ُ جألسجػٟ  .

ذحعااااطخذجَ ؽش٠مطااااٟ جٌٕٙذعااااس جٌطك١ٍ١ٍااااس  

ٚدٚسجْ جإلقااااااذجغ١حش ، ضطر١مااااااحش فااااااٟ 

 ضمحؽؼحش جٌطشق ٚضمغ١ُ جألسجػٟ .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

سل١س + جخطرحسجش ٚ

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ِخطٍفااااس ذحعااااطخذجَ  زححححً رّححححبس٠ٓ 5  19

جٌطمحؽغ جٌػحٟٔ ) إل٠ؿحد ؽاٛي ػاٍغ 

ٚجضؿاااحٖ  ٌؼاااٍغ بخاااش ( ذحعاااطؼّحي 

رّححححش٠ٓ ؽش٠مااااس جٌّػٍػااااحش ، قااااً 

 ٌّؼٍغ  . رطج١مٟ

. ) إل٠ؿاحد ؽاٛي ػاٍغ   جٌطماحؽغ جٌػاحٟٔ  

ٚجضؿاااحٖ ػاااٍغ أخاااش ( ذحعاااطخذجَ ؽش٠ماااس 

 جٌّػٍػحش .

جٌطؼٍُ 

ٟٚٔ+جالٌىطش

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ِخطٍفااااس ذحعااااطخذجَ  زححححً رّححححبس٠ٓ 5  22

جٌطمحؽغ جٌػاحٟٔ ٚذطش٠ماس جٌطؼا١ٍغ ، 

فاٟ ضمحؽؼاحش  رّحبس٠ٓ رطج١م١حخقً 

 جٌطشق ٚضمغ١ُ جألسجػٟ  .

ذحعاااااطخذجَ لاااااٛج١ٔٓ جٌطؼااااا١ٍغ ، جٌٕٙذعاااااس 

طاشق جٌطك١ٍ١ٍس ، ضطر١محضٙح فاٟ ضمحؽؼاحش جٌ

 ٚضمغ١ُ جألسجػٟ.

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 
ِخطٍفااااس ذحعااااطخذجَ  زححححً رّححححبس٠ٓ 5  21

جٌطماااحؽغ جٌػحٌاااع )إل٠ؿاااحد جضؿاااح١٘ٓ 

ٌؼاااٍؼ١ٓ( ِااآ ِاااٛلؼ١ٓ ِؼٍااا١ِٛٓ 

ٚؽ١ٌٛٓ ِؼ١ٍِٛٓ ذحعطؼّحي ؽش٠ماس 

 رّححححش٠ٓ رطج١مححححٟجٌّػٍػااااحش ، قااااً 

 . ٌّؼـٍغ 

. ) إل٠ؿاااحد جضؿاااحٟ٘   جٌطماااحؽغ جٌػحٌاااع

جٌؼااٍؼ١ٓ جٌّؿٙاا١ٌٛٓ ( ذحعااطخذجَ ؽش٠مااس 

 جٌّػٍػحش .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

جٌغاااحذمس ) جٌطماااحؽغ  زحححً اٌزّحححبس٠ٓ 5  22

جٌػحٌااع ( ذحعااطخذجَ ؽش٠مااس جٌٕٙذعااس 

فاٟ  رطج١م١خرّبس٠ٓ جٌطك١ٍ١ٍس ، قً 

 ضمحؽؼحش جٌطشق ٚضمغ١ُ جألسجػٟ  

ذحعااااطخذجَ ؽش٠مااااس جٌٕٙذعااااٟ جٌطك١ٍ١ٍااااس ، 

ضطر١محضٙاااح فاااٟ ضمحؽؼاااحش جٌطاااشق ٚضمغااا١ُ 

 جألسجػٟ .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 
ٌّؼااااٍؼحش دجتش٠ااااس  زححححً رّححححبس٠ٓ 5  23

ٌٛاااس ) ٚسجذطاااس رجش ل١حعاااحش ِؿٙ

أؽاااااٛجي ٚجضؿح٘اااااحش ( ذحعاااااطخذجَ 

جٌطمحؽؼاااااحش أػاااااالٖ ٚوااااازٌه قاااااً 

ٌطمحؽغ جٌخطاٛؽ جٌّغاطم١ّس  رّبس٠ٓ

أٚ ِغااطم١ّحش ِااغ دٚجتااش أٚ ضمااحؽغ 

 دٚجتش  .

أ٠ؿاااااحد جٌم١حعاااااحش جٌّؿٌٙٛاااااس ) أؽاااااٛجي 

ٚجضؿح٘ااااحش ( فااااٟ جٌّؼااااٍؼحش جٌذجتش٠ااااس 

ٚجٌشجذطاس   ذحعااطخذجَ جٌطمحؽؼااحش جٌّخطٍفااس 

 روش٘ح.ِغ جألِػٍس  ٌالٔٛجع جالٔف 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ٌٍكاااااحالش جٌػالغاااااس  زحححححً رّحححححبس٠ٓ 5  24

جٌّطٛلؼس فٟ جٌطمحؽغ جٌخٍفٟ إل٠ؿاحد 

ِٛلااااغ جٌٕمطااااس جٌّخطااااحسز ) غالغااااس 

ِٛجلغ ِؼٍِٛس ٚصج٠ٚطحْ ِم١غاطحْ (  

. 

غ جٌطمحؽغ جٌخٍفاٟ أٚ جٌؼىغاٟ: إل٠ؿاحد ِٛلا

ٔمطااس ِخطااحسز ذحٌشطااذ ٔكااٛ غااالظ ٔمااحؽ 

ِؼٍِٛااس جٌّٛجلااغ جألفم١ااس ٌٚااػالظ قااحالش 

 .   ِخطٍفس ) أٚ ِكطٍّس ( 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ذااحٌخطٛجش جٌّٕطم١ااس  أػححذاد خححذاٚي 5  25

ٌكااً ِغااحتً ِطٕٛػااس رجش ل١حعااحش 

ذجَ جٌطمحؽؼااااحش جٚ ِؿٌٙٛااااس ذحعااااطخ

 جٌكغحذحش جألِح١ِس ٚجٌّؼىٛعس  .

و١ف١ااس أػااذجد ؾااذٚي ذااحٌخطٛجش جٌّٕطم١ااس 

إل٠ؿحد جٌم١حعحش جٌّؿٌٙٛس ٌّغحتً ِطٕٛػس 

ذحعااطخذجَ جٌطمحؽؼااحش جٌػالغااس ٚجٌكغااحذحش 

 جألِح١ِس ٚجٌّؼىٛعس ٚجٌطمحؽغ جٌخٍفٟ .

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 
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ؾااضت١ٓ ذٛجعااطس خااؾ رٞ ٔٙاااح٠ط١ٓ 

أخشٜ  رّبس٠ِٓؼٍِٛطٟ جٌّٛلؼ١ٓ ٚ

ٌطمغاا١ُ ِؼاااٍغ ِغٍاااك جٌاااٝ ؾاااضت١ٓ 

ذٛجعطس خؾ رٞ جضؿحٖ ِؼٍَٛ ٠ٚراذأ 

ِاااااآ ٔمطااااااس ِؼٍِٛااااااس جٌّٛلااااااغ ) 

ٚذؼشع ِؼ١ٓ فاٟ قحٌاس ؽش٠اك أٚ 

لٕحز ( ٚقغحخ ِغحقحش جألؾاضجء ، 

ٌكاااااحالش  زحححححً رّحححححبس٠ٓ رطج١م١حححححخ

ِخطٍفاااااس فاااااٟ ضمغااااا١ُ جألسجػاااااٟ  

ضمغااا١ُ جألسجػااااٟ : ضمغااا١ُ جٌّؼااااٍؼحش : 

ضمغاا١ُ جٌّؼااٍغ جٌااٝ ؾااضت١ٓ ذٛجعااطس خااؾ 

رٞ ٔٙاااح٠ط١ٓ ِؼٍاااِٛطٟ جٌّاااٛلؼ١ٓ . ضمغااا١ُ 

جٌّؼاااٍغ جٌاااٝ ؾاااضت١ٓ ذٛجعاااطس خاااؾ رٞ 

جضؿاااحٖ ِؼٍاااَٛ ٠ٚراااذأ ِااآ ٔمطاااس ِؼٍِٛاااس 

حٌاس ؽش٠اك جٌّٛلغ ) ٚذؼشع ِؼا١ٓ فاٟ ق

أٚ لٕحز ٌٍشٞ( ٚقغاحخ ِغاحقحش جألؾاضجء 

ٚجٌّٛجلغ جٌغ١ش ِكغٛذس ، ضطر١محش ػ١ٍّاس 

 . فٟ ضمغ١ُ جألسجػٟ ٌكحالش ِطؼذدز 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 



 

 
 
 
 

   ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس 1
ادلسح اذلندسي والكادسرتائي ) منهجي ( / أتليف زايد عبد اجلبار  -1   

 .  1993ادلوصل  البكر / دار الكتب والنشر / جامعة
ادلساحة ) اجلزء األول ( / أتليف يب  . سي  ز بينميا / ترمجة زايد  -2

 (   1988عبد اجلبار البكر ) حتت الطبع منذ 

 
   ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س )جٌّظحدس(  2

ادلسح اذلندسي ) اجلزئٌن األول والثاين ( / أتليف دبليوب سكوفيلد  -3
   1983/ ترمجة رايض شعان /

 
4- Surveying   Vol .1 & Vol. 2) / B.C. Punmi 

a/Standard Book   House, Delhi,    India. 1978                                                . 

 . ٚاخشائٙب زم١ٍب
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جوػاااااش ( ؾاااااضت١ٓ ِطغاااااح١٠ٚٓ ) أٚ 

ذٛجعطس خؾ ٠ّش ِٓ ٔمطس ِؼٍِٛاس 

جٌّٛلااااغ ٚضّااااحس٠ٓ أخااااشٜ ٌطمغاااا١ُ 

ِؼااٍغ جٌااٝ ؾااضت١ٓ ِطغااح١٠ٚٓ فااٟ 

جٌّغاااحقس ذٛجعاااطس خاااؾ رٞ جضؿاااحٖ 

ِؼٍاااااَٛ ، قاااااً ضّاااااحس٠ٓ ضطر١م١اااااس 

 ٌكحالش ِخطٍفس فٟ ضمغ١ُ جألسجػٟ 

 .  ٚاخشائٙب زم١ٍب

ضمغا١ُ جٌّؼااٍغ جٌااٝ ؾاضت١ٓ ِطغااح١٠ٚٓ فااٟ 

طاااس جٌّغاااحقس ذٛجعاااطس خاااؾ ٠راااذأ ِااآ ٔم

ِؼٍِٛااااس جٌّٛلااااغ ، ضمغاااا١ُ جٌّؼااااٍغ جٌااااٝ 

ؾااضت١ٓ ِطغااح١٠ٚٓ فااٟ جٌّغااحقس ذٛجعااطس 

خؾ رٞ جضؿحٖ ِؼٍَٛ ، ضطر١محش ػ١ٍّس فاٟ 

 .ػ١ٍّبضمغ١ُ جألسجػٟ ٌكحالش ِطؼذدز 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

 : ئػطااحءِشححشٚع رمغحح١ُ األساػححٟ 5  28

جٌّؼٍِٛاااااحش جٌالصِاااااس ٌّغاااااحقحش 

جٌمطااااغ جٌّطٍااااٛخ ضػر١طٙااااح ٚجذؼااااحد 

جٌشااااااٛجسع ٚأٔظااااااحف ألطحس٘ااااااح 

ٚذؼااااااغ جألذؼااااااحد ٚجإلقاااااااذجغ١حش 

جٌالصِس ٌطمغا١ُ لطؼاس جسع ور١اشز 

غُ أؾشجء جٌكغحذحش جٌالصِس ٌطكذ٠اذ 

أؽاااٛجي ٚجضؿح٘اااحش قاااذٚد جٌمطااااغ 

ٚئقااذجغ١حش جٌٕمااحؽ جٌّّٙااس ِٚغااحقس 

 وً لطؼس  .

سجػاٟ جٌىر١اشز ِششٚع طاغ١ش ٌطمغا١ُ جأل

ذحعطخذجَ جٌكغاحذحش ٚجٌطمحؽؼاحش جٌّخطٍفاس 

ٚذّٛؾاااد ِٛجطااافحش ِؼ١ٕاااس ٌٍّغاااحقحش 

  ٚجذؼحد جٌشٛجسع ٚأٔظحف ألطحس٘ح 

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 

ضىٍّاااس جٌكغاااحذحش أػاااالٖ  ٚجػاااذجد  5  29

خش٠طااااااااس ٚسعححححححححُ  جٌّشااااااااشٚع 

  ٚع شجت١س وحٍِاااااااس ٌٍّشاااااااشوحدعاااااااط

 أؾشجء جٌّٕحلشحش ػ١ٍٙح   .

رىٍّخ زغبثبد اٌّششٚع ٚسعُ اٌّخطحؾ 

  األفمٟ ٌٗ

جٌطؼٍُ 

جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 
  ِٕبلشخ اٌّششٚع اٌزٞ رحُ اػحذادٖ 5  32

. 

، ٚأؾااااشجء   سعااااُ جٌّمطااااغ جٌطااااٌٟٛ ٌااااٗ

ٛي جٌٕطااحتؽ جٌٕٙحت١ااس ٌٍطمغاا١ُ جٌّٕحلشااحش قاا

  لطؼس جالسع

جٌطؼٍُ 

 جالٌىطشٟٚٔ+

 جٌكؼٛسٞ

ضظك١ف جٌىطشٟٚٔ   

+ جخطرحسجش ٚسل١س 

ٚ جخطرحسجش 

 جٌىطش١ٔٚس 
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 جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٟ ٠ٛطٝ ذٙح                

 ( .. ..ش جٌؼ١ٍّس , جٌطمحس٠ش ,جٌّؿال) 
 

خ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش١ٔٚس, ِٛجلغ جالٔطش١ٔص 

.... 
 

 
 خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ : 11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ ٚرم١ٕبد اٌؼجؾ االسػٟ  ٚطف اٌّمشس :

 َ.َ.جقّذ وش٠ُ ؾرش:جعُ ِذسط جٌّحدز                                                                                   

 

 

 

          

 جٌّؼٙذ جٌطمٕٟ وٛش  –جٌؿحِؼس جٌطم١ٕس جٌٛعطٝ  جٌّإعغس جٌطؼ١ّ١ٍس .17

 لغُ ضم١ٕحش جٌّغحقس    جٌّشوض/ جٌمغُ جٌؼٍّٟ   .18

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ ٚرم١ٕبد اٌؼجؾ االسػٟ   سِض جٌّمشس/ جعُ  .19

 ِذِؽ   جٌّطحقسأشىحي جٌكؼٛس  .22

 2222-2221جٌفظً جٌذسجعٟ جالٚي ٚجٌػحٟٔ ٌٍؼحَ جٌذسجعٟ  جٌغٕس/ جٌفظً  .21

ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س  .22

 (جٌىٍٟ)
(عحػس ٔظشٞ 1عحػحش فٟ جالعرٛع )(   4)  عحػس دسجع١س ذٛجلغ  ( (120

 عحػس ػٍّٟ  3ٚ
 // ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف  .23

 جٌغٕس جٌذسجع١س لحدسج ػٍٝجْ ٠ىْٛ جٌطحٌد فٟ ٔٙح٠س : أ٘ذجف جٌّمشس  .24

(ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ اٌج١بٔبد اٌّىب١ٔخ  ٚ ٠GISٛظف ِجبدئ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ ) -.1

اٌٛطف١خ  ٚ اٌشجى١خ  ٚاٌّٛخٙخ  ٌغشع اػذاد اٌخشائؾ  ثىبفخ  أٛاػٙب  )  اٌّٛػٛػ١خ 

 ٚاٌطٛثٛغشاف١خ ٚاٌىبدعزشائ١خ(

 سل١ّخ اٚ ٚسل١خ ِغ اٌزمبس٠ش ػٍٝ اخشاج ثبٌشىً إٌٙبئٟ وخشائؾلحدس -.2
 جػذجد ٚضظ١ُّ ٚضشع١ُ جٌخشجتؾ ٚجٔطحؾٙحجٌّٙحسز فٟ -.3
4. 
6  

 

 

 

 

 

 

 

 ِخشؾحش جٌّمشس ٚؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ٚجٌطم١١ُ  -

 ىدف ادلادة:

(عن طريق استخدام GISن يوظف مبادئ نظام ادلعلومات اجلغرافية )سيكون الطالب  قادرا على ا             
البياانت ادلكانية  و الوصفية  و الشبكية  وادلوجهة  لغرض اعداد اخلرائط  بكافة  انواعها  )  ادلوضوعية 
لبة على كيفية والطوبوغرافية والكادسًتائية( واخراجها ابلشكل النهائي كخرائط رقمية او ورقية مع التقارير.وتدريب الط

 وتطبيقاهتا .  DGPSأستخدامات منظومة 



 

 

 

 

 

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد جألعرٛع ش

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اعُ اٌٛزذح 

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  Geographic Information 4)ِفَٙٛ ٔظحَ جٌّؼٍِٛحش جٌؿغشجف١س  1

ضء ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿ

ِفَٙٛ ٔظحَ جٌّؼٍِٛحش 

 جٌؿغشجف١س
 جٌىطش١ٔٚس   ضؼ١ٍُ  

(ػٓ ؽش٠ك جعطخذجَ جٌر١حٔحش جٌّىح١ٔس  ٚ جٌٛطف١س  ٚ GISلحدسج ػٍٝ جْ ٠ٛظف ِرحدب ٔظحَ جٌّؼٍِٛحش جٌؿغشجف١س ) .

ٚجٌّٛؾٙس  ٌغشع جػذجد جٌخشجتؾ  ذىحفس  جٔٛجػٙح  )  جٌّٛػٛػ١س ٚجٌطٛذٛغشجف١س ٚجٌىحدعطشجت١س( ٚجخشجؾٙح  جٌشرى١س 

 ٚضطر١محضٙح  DGPSذحٌشىً جٌٕٙحتٟ وخشجتؾ سل١ّس جٚ ٚسل١س ِغ جٌطمحس٠ش.ٚضذس٠د ػٍٝ و١ف١س أعطخذجِحش ِٕظِٛس 

 . جأل٘ذجف جٌّٙحسجض١س جٌخحطس ذحٌّمشس  -خ 
 جٌخشجتؾ  ضٛظ١ف ٔظُ جٌّؼٍِٛحش ٌؿغشجفٟ فٟ سعُس ػٍٝ جْ ٠ىْٛٚ لحد .1خ
 ٚجخشجؾٙح ذحٌشىً جٌٕٙحتٟ وخشجتؾ سل١ّس جٚ ٚسل١س ِغ جٌطمحس٠ش جْ ٠ىْٛ لحدس  2خ
 ضمذ٠ُ جعطشحسجش ٌٍّشحس٠غ جالعطشجض١ؿ١س جٌٕٙذع١س  – 3خ
       -4خ

 ؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ      

 جالخط١حس ِٓ ِطؼذد جٚ جعثٍس جٌظٛجخ ٚجٌخطح جٚ جعثٍس جٌّمحسٔس جعثٍس: جالعثٍس جٌّٛػٛػ١س ٚضمغُ جٌٝ  – 1
 .جٌطم١١ُ جٌزجضٟ ٚضم١١ُ جٌض١ًِ  – 2
 : جالخطرحسجش ٚضشًّ  – 3
 .جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌرٕحت١س جٌّظحقرس ٌٍخطؾ جٌطذس٠غ١س  –أ 
 : جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌخطح١ِس ٚضطؼّٓ  –خ 
 .ٙح٠س وً شٙش دسجعٟ جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌشٙش٠س فٟ ٔ ●

 .جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌفظ١ٍس فٟ ٔٙح٠س فظً دسجعٟ  ●

 . جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌٕٙحت١س فٟ ٔٙح٠س جٌؼحَ جٌذسجعٟ  ●

 ؽشجتك جٌطم١١ُ      
 : جعطؼّحي جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س  – 1
 ج١ِٛ١ٌس  ●

 جٌشٙش٠س  ●

 جٌفظ١ٍس  ●

 جٌٕٙحت١س  ●

 جأل٘ذجف جٌٛؾذج١ٔس ٚجٌم١ّ١س  -ؼ
 .شـ جفىحس ؾذ٠ذز قٛي جٌّٛػٛع ِٓ لرً جٌطحٌد ؽ -1ؼ
 .لذسز جٌطحٌد ػٍٝ ضم١١ُ جٌّٛػٛع ٚجػطحء جٌكٍٛي -2ؼ
 .٠فشق ذ١ٓ جٌّشىالش -3ؼ
 .٠فغش ٠ٚكًٍ جٌظٛج٘ش ٚجٌّشىالش   -4ؼ

 ؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ     

 .جعطؼّحي ؽش٠مس جٌؼشع ٚجٌطمذ١ّ٠س  – 1
 .سعُ جٌّخططحش جٌطٛػ١ك١س  – 2
 .جٌؼظف جٌزٕٟ٘ ؽش٠مس  – 3

 (.جٌّٙحسجش جألخشٜ جٌّطؼٍمس ذمحذ١ٍس جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظٟ ) جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ١ٍ١٘س جٌّٕمٌٛس  -د 
 .ِٙحسجش جعطخذجَ جٌّشجؾغ ٚجٌّظطٍكحش  -1د
 .ِٙحسجش فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّٛػٛع ٚضك١ٍٍٙح  -2د
 .ِٙحسجش جعطغالي ِح ِطحـ ِٓ جِىحٔحش  -3د
 سجش جؾشجء جٌّمحسجٔحش ػٓ جٌّٛػٛع ِٙح   -4د
 .ِٙحسجش جػذجد جٌّفح١ُ٘ جٌخحطس ػٓ جٌّٛػٛع  -5د



 

System(GIS))  جِىح١ٔحضٗ, ٚجٌرشجِؽ جٌّطؼٍمس ذٗ ,ِىٛٔحض,ٗ

 Arc catalog  Arc globe10,arc scene10,arc Gisِػً)

Administrator) (ٚجٔٛجع جٌر١حٔحش جٌطٟ ٠طؼحًِ ِؼٙح)جٌر١حٔحش

جٌّىح١ٔس ٚجٌٛطف١س ٚجٌر١حٔحش جٌشرى١س ٚجٌّطؿٙس( ٚجٌطؼشف ػٍٝ 

 ٚجؾٙس جٌرشٔحِؽ ٚضٕظ١رٗ

 ِذِؽ  جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ؽشق جدخحي)جعطذػحء( جٌر١حٔحش )جٌظٛس جٌؿ٠ٛس ٚجٌظٛس جٌفؼحت١س(  2

ٚؽشق جظٙحس جٌر١حٔحش ػٓ ؽش٠ك ج٠مٛٔس  Add Dataػٓ ؽش٠ك 

Extent  Full  ٚأzoom to Layer  (ٚجعطخذجَ شش٠ؾ جٌطأغ١شجش,

Effects ٚجٌّطؼّٓ ػرؾ جٌطرح٠ٓ ٚجٌشفحف١س ٚجالػحءز ٚجٔضالق )

 (Layer Swipe & Flickerجٌظٛس جفم١ح ٚػّٛد٠ح)  

 

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ؽشق جدخحي)جعطذػحء( 

جٌر١حٔحش )جٌظٛس جٌؿ٠ٛس 

 ٚجٌظٛس جٌفؼحت١س(

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ٕذعٟ ٌٍخحسؽس جٌطٛذٛغشجف١س ِٚؼشفس ِمذجس جٌخطأ جٌطظك١ف جٌٙ 3

 (RMSEجٌّغّٛـ ذٗ )
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

جٌطظك١ف جٌٕٙذعٟ 

 ٌٍخحسؽس جٌطٛذٛغشجف١س
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌطظك١ف جٌٕٙذعٟ ٌٍظٛسز جٌفؼحت١س ِٚؼشفس ِمذجس جٌخطأ جٌّغّٛـ  4

 (RMSEذٗ )
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

جٌطظك١ف جٌٕٙذعٟ 

ٌٍظٛسز جٌفؼحت١س 

ِٚؼشفس ِمذجس جٌخطأ 

 (RMSEجٌّغّٛـ ذٗ )

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 
5 
 
 
 

  Arc Catalogو١ف١س جػذجد ِششٚع ؾذ٠ذ ذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

مؾ ٚجٌٕطحق ٚجٌّغ WGS1984ٚضؼش٠فٗ ذٕظحَ جٌطغم١ؾ جٌؼحٌّٟ

 جٌّالتُ ٌٍر١حٔحش جٌّغطخذِس ٚو١ف١س ضغ١١ش جٌّغمؾ ٚجٌٕطحق(

ضشع١ُ جٌطرمحش ٌّؼحٌُ عطف جالسع)جٌّٛلؼ١س ٚجٌخط١س ٚجٌّغحق١س( 

(, ٚؽش٠مس خضْ جٌطرمحش Edit and delete Verticesجٌؼمذ )

 ٚجٌّششٚع

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

جد ِششٚع و١ف١س جػذ

ؾذ٠ذ ذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

Arc Catalog  

ٚضؼش٠فٗ ذٕظحَ جٌطغم١ؾ 

 WGS1984جٌؼحٌّٟ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 ,trace tool,End point Arc segmentضطر١ك جدٚجش جٌشعُ 6

Point, Intersection tool, Midpoint tool, Split tool, 

Cut polygon tool).) 

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ٌّفشدجش جٌؿضء  ضطر١ك

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ضؼ١ٍُ   ضطر١ك جدٚجش جٌشعُ

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

( ِػً Advanced Editing Toolsضطر١ك جدٚجش سعُ جػحف١س) 7

(Copy Feature, Extent Tool,Trim Tool, Line 

Intersection, Generalized, Smooth). 

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 ٞ جٌّزوٛس جػالٖجٌٕظش

ضطر١ك جدٚجش سعُ 

 Advancedجػحف١س)

Editing Tools) 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ؽشق ضىر١ش ٚضظغ١شجٌّؼحٌُ  ٚؽشق  جخط١حس جٌّؼحٌُ جٌّشعِٛس  8

zoom to select)  select feature, Pan to select 

Features(ٚجٌغحء جالخط١حس ) ,Delete Select) 

 (Add and delete verticesؼمذ )جػحفس جٌؼمذ ِٚغف جٌ

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ؽشق ضىر١ش 

ٚضظغ١شجٌّؼحٌُ  ٚؽشق  

 جخط١حس جٌّؼحٌُ جٌّشعِٛس

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جػذجد جٌؿذجٚي جٌٛطف١س ٌّؼحٌُ وً ؽرمس ِشعِٛس)و١ف١س جػحفس قمٛي  9

 شق جدخحي جٌر١حٔحش ٌٍؿذجٚي.ٌٍؿذجٚي ٚقزف قمٛي  (ٚؽ
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

جٌؿذجٚي جٌٛطف١س ٌّؼحٌُ 

 وً ؽرمس ِشعِٛس
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

( ضرؼح Labelingٔحفزز خظحتض جٌطرمحش ِٕٚٙح ضٕط١ك جٌطرمحش ) 10

, Trancperancyٌر١حٔحش قمٛي ؾذجٚي جٌطٛص٠ؼحش, جٌشفحف١س ))

( , Spatial referenceجالؽالع ػٍٝ ِظذس ذ١حٔحش جٌظٛسز )

 Show Map Tipsػشع ِٛجطفحش جٞ ِؼٍُ ػٓ ؽش٠ك))

 ((.Identify,ٚج٠مٛٔس

 

 

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ٔحفزز خظحتض جٌطرمحش 

ِٕٚٙح ضٕط١ك جٌطرمحش 

(Labeling ضرؼح )

ذجٚي ٌر١حٔحش قمٛي ؾ

 جٌطٛص٠ؼحش,

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

,جٌٛطٛي ٌٍّؼٍُ ػٓ ؽش٠ك قمٛي ؾذٚي   Selectionلحتّس جالخط١حس 11

 Selection byجٌر١حٔحش جٌخحص ذحٌطرمحش ٚػٓ ؽش٠ك جٌّٛجلغ)

attributes & by Location.) 

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

لحتّس 

   Selectionحسجالخط١
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 جػذجد جٌخشجتؾ جٌّٛػٛػ١س )جٌىٕطٛس٠س ِٚٓ ذ١حٔحش قم١ٍس(.              12

 
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

جػذجد جٌخشجتؾ 

جٌّٛػٛػ١س )جٌىٕطٛس٠س 

 ِٚٓ ذ١حٔحش قم١ٍس(.             

 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 ىطش١ٔٚس جٌ  

 , Layout,Titleجالػذجد جٌٕٙحتٟ ٌىحفس ػٕحطش جٌخحسؽس)) 13

Border, Grid, Scale, Legend, Index, Map source. 
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

جالػذجد جٌٕٙحتٟ ٌىحفس 

 ػٕحطش جٌخحسؽس
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  GNSS 4ِٕٚظِٛس  GPSضؼش٠ف  14

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ِٕٚظِٛس  GPSضؼش٠ف 

GNSS 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4 جٌطؼشف ػٍٝ أٔٛجع ِٕظِٛحش جاللّحس جٌّطحقس قح١ٌح ٚجٌّغطمر١ٍس 15

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ضؼ١ٍُ   أٔٛجع ِٕظِٛحش جاللّحس

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ٚششـ وً ؾضء)جٌؿضء جٌفؼحتٟ   GPSِىٛٔحش ِٕظِٛس جي 16

 ِٕٚظِٛحش جٌغ١طشز ٚجٌطكىُ ٚوزٌه ؾضء ِٕظِٛس جٌّغطخذَ(
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ِىٛٔحش ِٕظِٛس 

   GPSجي
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4 جٌّالقٟ ٚجعطخذجِحضGPSٗ جٌطؼشف ػٍٝ ؾٙحص 17

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ضؼ١ٍُ   جٌّالقGPSٟؾٙحص 

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  GPS  4جٌطؼشف ػٍٝ ِظحدس جالخطحءفٟ ِٕظِٛس جي 18

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ضؼ١ٍُ   GPSِرذأ ػًّ جي

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  GPS  4جٌطؼشف ػٍٝ ِرذأ ػًّ جي 19

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ضؼ١ٍُ   GPSِرذأ ػًّ جي

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌطؼشف ػٍٝ ِرحدٞء جٌؿ١ٛدٚعٟ)جٌؿ١ٛ , جٌغف١ش٠ٚذ , جٔظّس  20

 جالقذجغ١حش(
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 ظشٞ جٌّزوٛس جػالٖجٌٕ

جٌطؼشف ػٍٝ 

ِرحدٞء 

جٌؿ١ٛدٚعٟ)جٌؿ١ٛ , 

جٌغف١ش٠ٚذ , جٔظّس 

 جالقذجغ١حش(

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4 ٚششـ وً ؽش٠مس    GNSSششـ ؽشق جٌشطذ ذأعطخذجَ ِٕظِٛس  21

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ؽشق جٌشطذ 

ذأعطخذجَ ِٕظِٛس 

GNSS   

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4 (Leica Vivaٔٛع )  GNSSششـ أؾضجء ِٕظِٛس 22

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

Leica Viva)   ُضؼ١ٍ

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4 (  GS10 , GS15( ٚوزٌه ض١ٙثس ؾٙحص )jobو١ف١س ػًّ) 23

ء ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿض

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

( ٚوزٌه jobو١ف١س ػًّ)

 , GS10ض١ٙثس ؾٙحص )

GS15  ) 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

( ٌٍؼًّ    Rover GS15( ٚجي  ) Base GS10و١ف١س ض١ٙثس ؾٙحص ) 24

              Post Processing      ذطش٠مس  
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 الٖجٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػ

و١ف١س ض١ٙثس ؾٙحص 

(Base GS10   ٚجي )

(Rover GS15   )

      ٌٍؼًّ  ذطش٠مس  

Post Processing              

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Post Processing أٔشحء ٔمحؽ ػرؾ جسػٟ فٟ جٌكمً ذطش٠مس 25

 (             LGOِٚؼحٌؿس جٌر١حٔحش جٌّشطٛدز ذرشٔحِؽ)
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

أٔشحء ٔمحؽ ػرؾ 

جسػٟ فٟ جٌكمً 

 Post ذطش٠مس

Processing 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

( ٌٍؼًّ ذطش٠مس   Base GS10 ( ٚ )Rover GS15ض١ٙثس ؾٙحص) 26

ٚسفغ جٌؼٛجسع ذٙزٖ جٌطش٠مس . عكد جٌر١حٔحش جٌّشطٛدز   RTKجي

ص جٌٝ جٌكحعد ٚضظذ٠ش٘ح جٌٝ ذشٔحِؽ ذحٌطش٠مس جػالٖ ِٓ جٌؿٙح

 (GIS(أٚ)Land Desktopجي)

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

 Baseض١ٙثس ؾٙحص)

GS10  ٚ )

(Rover GS15  

( ٌٍؼًّ ذطش٠مس 

   RTKجي

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ؿطٙح ػٓ (ِٚؼحX,Y,Zٌج٠ؿحد أقذجغ١حش ٔمطس ِؿٌٙٛس جالقذجغ١حش) 27

 ؽش٠ك أسعحٌٙح جٌٝ ِٛجلغ جٌطظك١ف ذٛجعطس جالٔطشٔص
جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

أقذجغ١حش ٔمطس ِؿٌٙٛس 

 (X,Y,Zجالقذجغ١حش)
ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

( ٌٍؼًّ ذطش٠مس   Base GS10 ( ٚ )Rover GS15ض١ٙثس ؾٙحص) 28

ذٙزٖ جٌطش٠مس . عكد جٌر١حٔحش جٌّشطٛدز ٚسفغ جٌؼٛجسع   RTKجي

ذحٌطش٠مس جػالٖ ِٓ جٌؿٙحص جٌٝ جٌكحعد ٚضظذ٠ش٘ح جٌٝ ذشٔحِؽ 

 (GIS(أٚ)Land Desktopجي)

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

 Baseض١ٙثس ؾٙحص)

GS10  ٚ )

(Rover GS15  

( ٌٍؼًّ ذطش٠مس 

ٚسفغ   RTKجي

جٌؼٛجسع ذٙزٖ 

 طش٠مسجٌ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

ؽشق جدخحي)جعطذػحء( جٌر١حٔحش )جٌظٛس جٌؿ٠ٛس ٚجٌظٛس جٌفؼحت١س(  29

ٚؽشق جظٙحس جٌر١حٔحش ػٓ ؽش٠ك ج٠مٛٔس  Add Dataػٓ ؽش٠ك 

Extent  Full  ٚأzoom to Layer  (ٚجعطخذجَ شش٠ؾ جٌطأغ١شجش,

Effectsالق ( ٚجٌّطؼّٓ ػرؾ جٌطرح٠ٓ ٚجٌشفحف١س ٚجالػحءز ٚجٔض

 (Layer Swipe & Flickerجٌظٛس جفم١ح ٚػّٛد٠ح)  

 

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

 Baseض١ٙثس ؾٙحص)

GS10  ٚ )

(Rover GS15  

( ٌٍؼًّ ذطش٠مس 

ٚسفغ   RTKجي

جٌؼٛجسع ذٙزٖ 

 جٌطش٠مس

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس  

ج٠ؿحد أقذجغ١حش ٔمطس ِؿٌٙٛس  32

(ِٚؼحٌؿطٙح ػٓ ؽش٠ك أسعحٌٙح جٌٝ X,Y,Zجغ١حش)جالقذ

 ِٛجلغ جٌطظك١ف ذٛجعطس جالٔطشٔص

جٌؿضء جٌؼٍّٟ ٘ٛ  4

ضطر١ك ٌّفشدجش جٌؿضء 

 جٌٕظشٞ جٌّزوٛس جػالٖ

ج٠ؿحد أقذجغ١حش 

ٔمطس ِؿٌٙٛس 

جالقذجغ١حش)

X,Y,Zٌِٚؼح)

ؾطٙح ػٓ ؽش٠ك 

أسعحٌٙح جٌٝ 

ِٛجلغ جٌطظك١ف 

ذٛجعطس 

 جالٔطشٔص

ضؼ١ٍُ 

 ِذِؽ 
 س جٌىطش١ٔٚ 

 

 

 
 
 

 ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس 1

ـ جٌّشجؾغ 2

جٌشت١غ١س 

 (  جٌّظحدس)

,جالدجسز جٌؼحِس ٌطظ١ُّ ٚضط٠ٛش جٌّٕح٘ؽ ,جٌٍّّىس جٌؼشذ١س  (GIS)ٔظُ جٌّؼٍِٛحش جٌؿغشجف١س -1

 0 2010جٌغؼٛد٠س

  2012/  1433ؾّؼس دمحم دجٚد 0أعظ جٌّغحقس جٌؿ١ٛدٚع١س ٚجٌؿٟ ذٟ أط د  -2

غ جٌؼحٌّٟ/ ٚصجسز جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ ٚجٌركع جٌؼٍّٟ  /       ؾحِؼس أعحع١حش ِٕظِٛس ضكذ٠ذ جٌّٛل -3

 ِشوض جٌطكغظ جٌٕحتٟ/أػذجد طرحـ قغ١ٓ ػٍٟ    0جٌّٛطً

/ ضشؾّس ٚجػذجد جٌذوطٛس ARCVIEWجٌذ١ًٌ جٌؼٍّٟ جٌىحًِ ٌٕظحGISَٔظُ جٌّؼٍِٛحش جٌؿغشجف١س -4

 0جٌّٕٙذط ١٘ػُ ٠ٛعف صسلطس

  0دمحم ٠ؼمٛخ دمحم عؼ١ذ /ؾحِؼس جالِحسجش جٌؼشذ١س0د/ GISٌّكس ػٍٝ ٔظُ جٌّؼٍِٛحش جٌؿغشجف١س  -5

ِكحػشجش ٌٍذوطٛس دمحم ِٕٙح جٌغٍٟٙ فٟ ِذخً جٌٝ ٔظُ جٌّؼٍِٛحش جٌؿغشجف١س /ؾحِؼس جٌى٠ٛص /و١ٍس جٌؼٍَٛ 

 جالؾطّحػ١س
جـ جٌىطد 

ٚجٌّشجؾغ جٌطٟ 

٠ٛطٝ ذٙح                 

جٌّؿالش ) 

, جٌؼ١ٍّس 

 (  ....,جٌطمحس٠ش 

 

 خ ـ جٌّشجؾغ

, جالٌىطش١ٔٚس

ِٛجلغ 

 ....جالٔطش١ٔص 

 



 

 

 دمحم س٠حع َ.َ.:جعُ ِذسط جٌّحدز           المسح التصوٌري الرقمً  ٚطف جٌّمشس :

 

 

 

          

 جٌّإعغس جٌطؼ١ّ١ٍس   ٝجٌّؼٙذ جٌطمٕٟ وٛش  –جٌؿحِؼس جٌطم١ٕس جٌٛعط 

   ٍّٟجٌّشوض/ جٌمغُ جٌؼ  لغُ ضم١ٕحش جٌّغحقس 

  ُسِض جٌّمشس/ جع   ًالمسح التصوٌري الرقم   

 أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس    ِذِؽ 

  ًجٌغٕس/ جٌفظ   ٟ2222-2221جٌفظً جٌذسجعٟ جالٚي ٚجٌػحٟٔ ٌٍؼحَ جٌذسجع 

  ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س

 (جٌىٍٟ)
 120) )  عحػحش فٟ جالعرٛع (   4)  عحػس دسجع١س ذٛجلغ

 عحػس ػٍّٟ  2(عحػس ٔظشٞ 2ٚ)

  ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف  // 

  جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد فٟ ٔٙح٠س جٌغٕس جٌذسجع١س لحدسج ػٍٝ: أ٘ذجف جٌّمشس 

 التعامل مع البٌانات الفضائٌة والصور الجوٌه الرقمٌة  

 وعمل الموزائٌك من خالل البرامجٌات

 توجٌه الصورالجوٌة الرقمٌة لتكوٌن المودٌل المجسم واالظهارالمجسم لسطح األرض

 ت لمظاهر سطح األرض من خالل الرؤٌة ألمجسمهواستخالص المعلومات والقٌاسا
 ٚاْ ٠غزخذَ اٌجشاِد١بد اٌسذ٠ثخ الخشاء ػ١ٍّخ اٌزث١ٍث اٌدٛٞ ٚػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٌٍظٛس اٌشل١ّخ

 

 

 

 

 

 

 ِخشؾحش جٌّمشس ٚؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ٚجٌطم١١ُ  -

 أذلداف :

ان ٌكون الطالب لادرا على التعامل مع البٌانات الفضائٌة والصور الجوٌه الرلمٌة وعمل الموزائٌن من خالل البرامجٌات          
رض واستخالص المعلومات والمٌاسات لمظاهر ,وكذلن توجٌه الصورالجوٌة الرلمٌة لتكوٌن المودٌل المجسم واالظهارالمجسم لسطح األ

سطح األرض من خالل الرؤٌة ألمجسمه, وان ٌستخدم البرامجٌات الحدٌثة الجراء عملٌة التثلٌث الجوي وعملٌة التموٌم للصور الرلمٌة 
:المفاهٌم االساسٌة ( للمودٌل المجسم وتطبٌماته فً مجال البرامجٌات االخرى.وان ٌتعرؾ على DEMثالثً االبعاد واستخالص ال)

 للتحسس النائً وانواع االلمار الصناعٌة والتعامل مع البٌانات الفضائٌة ومواصفاتها ومعالجتها وتفسٌرها.
               



 

 الرلمٌةان ٌكون الطالب لادرا على التعامل مع البٌانات الفضائٌة والصور الجوٌه  1

 مل الموزائٌن من خالل البرامجٌات. ان ٌكون الطالب لادر على ع2

 توجٌه الصورالجوٌة الرلمٌة لتكوٌن المودٌل المجسم واالظهارالمجسم لسطح األرض. ان ٌكون الطالب لادرا على 3

 ة ألمجسمهاستخالص المعلومات والمٌاسات لمظاهر سطح األرض من خالل الرؤٌ. ان ٌكون الطالب لادرا على 4

 تخدم البرامجٌات الحدٌثة الجراء عملٌة التثلٌث الجوي وعملٌة التموٌم للصور الرلمٌةان ٌكون الطالب لادرا على اس

 
 . جأل٘ذجف جٌّٙحسجض١س جٌخحطس ذحٌّمشس  -خ 

 ضفغ١ش جٌظٛس جٌؿ٠ٛس جْ ٠ىْٛٚ لحدس  .1خ
  ػًّ جٌّٛصجت١ه جْ ٠ىْٛ لحدس  2خ
 ٠غ جالعطشجض١ؿ١س جٌٕٙذع١س ضمذ٠ُ جعطشحسجش ٌٍّشحس – 3خ
-       

 ؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ      

 جعثٍس جالخط١حس ِٓ ِطؼذد جٚ جعثٍس جٌظٛجخ ٚجٌخطح جٚ جعثٍس جٌّمحسٔس: جالعثٍس جٌّٛػٛػ١س ٚضمغُ جٌٝ  – 1
 .جٌطم١١ُ جٌزجضٟ ٚضم١١ُ جٌض١ًِ  – 2
 : جالخطرحسجش ٚضشًّ  – 3
 .جٌّظحقرس ٌٍخطؾ جٌطذس٠غ١س جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌرٕحت١س  –أ 
 : جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌخطح١ِس ٚضطؼّٓ  –خ 
 .جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌشٙش٠س فٟ ٔٙح٠س وً شٙش دسجعٟ  ●

 .جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌفظ١ٍس فٟ ٔٙح٠س فظً دسجعٟ  ●

 . جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌٕٙحت١س فٟ ٔٙح٠س جٌؼحَ جٌذسجعٟ  ●

 ؽشجتك جٌطم١١ُ      
 : ؼّحي جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جعط – 1
 ج١ِٛ١ٌس  ●

 جٌشٙش٠س  ●

 جٌفظ١ٍس  ●

 جٌٕٙحت١س  ●

 جأل٘ذجف جٌٛؾذج١ٔس ٚجٌم١ّ١س  -ؼ
 .ؽشـ جفىحس ؾذ٠ذز قٛي جٌّٛػٛع ِٓ لرً جٌطحٌد  -1ؼ
 .لذسز جٌطحٌد ػٍٝ ضم١١ُ جٌّٛػٛع ٚجػطحء جٌكٍٛي -2ؼ
 .٠فشق ذ١ٓ جٌّشىالش -3ؼ
 .٠فغش ٠ٚكًٍ جٌظٛج٘ش ٚجٌّشىالش   -4ؼ

 ؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ     

 .جعطؼّحي ؽش٠مس جٌؼشع ٚجٌطمذ١ّ٠س  – 1
 .سعُ جٌّخططحش جٌطٛػ١ك١س  – 2
 .ؽش٠مس جٌؼظف جٌزٕٟ٘  – 3

 (.جٌّٙحسجش جألخشٜ جٌّطؼٍمس ذمحذ١ٍس جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظٟ ) جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ١ٍ١٘س جٌّٕمٌٛس  -د 
 .ش ِٙحسجش جعطخذجَ جٌّشجؾغ ٚجٌّظطٍكح -1د
 .ِٙحسجش فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّٛػٛع ٚضك١ٍٍٙح  -2د
 .ِٙحسجش جعطغالي ِح ِطحـ ِٓ جِىحٔحش  -3د
 ِٙحسجش جؾشجء جٌّمحسجٔحش ػٓ جٌّٛػٛع    -4د
 .ِٙحسجش جػذجد جٌّفح١ُ٘ جٌخحطس ػٓ جٌّٛػٛع  -5د

 



 

جالع

 ذٛع
اٌغب جعُ جٌٛقذز / أٚ جٌّٛػٛع

 ػبد
ؽش٠م  ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ 

ح 

ٌزؼٍا

ُ٠ 

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

1 

جٔؼىحع١س ظٛج٘ش عطف جالسع 

ٚجّٔحؽ جالعطؿحذس جٌطر١ؼ١س ٌٙح 

,ِٕك١ٕحش جالٔؼىحع١س جٌط١ف١س 

 ٌظٛج٘ش عطف جالسع .

جٌظٛس جٌشل١ّس ٚجٔٛجع دلس جٌط١١ّض  4

"Resolution جٌخحص ذحٌظٛسز"

 Pixel,ٚجقذجغ١حش جٌٛقذز جٌظٛس٠س "

coordinate system ٚجقذجغ١حش جٌظٛسز"

" Image coordinate systemٌشل١ّس "ج

 Groundٚٔظحَ جالقذجغ١حش جالسػٟ"

coordinate system ِٓ جعطمطحع ؾضء,"

جٌظٛس جٌشل١ّس ٚذأشىحي ِخطٍفس ذحعطخذجَ 

 . Erdasذشٔحِؽ 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌّطكغغحش جٌؿ٠ٛس  2

ٚجٌفؼحت١س,جاللّحسجٌظٕحػ١س 

)جالِش٠ى١س ٚجٌفشٔغ١س ٚجالٚسذ١س 

 ........جٌخ(..

 imagesجٌّؼحٌؿس جٌشل١ّس ٌٍر١حٔحش جٌفؼحت١س ) 4

( ٚضم٠ّٛٙح جشؼحػ١ح ٚجصجٌس جٌطش٠ٛٗ ِٕٙح 

 ٚضكغ١ٕٙح ٚضم٠ّٛٙح ٕ٘ذع١ح

"Two dimensional Image 

Rectification"   

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ضفغ١ش جٌظٛس ٚجٌر١حٔحش جٌفؼحت١س  3

,١ِضجش جٌشىً ,جٌكؿُ 

ي,جٌذوحٔس,جٌطشو١رٗ,جٌّٛ,جٌّٕؾ,جٌظال

لغ,جٌؼٛجًِ جالعحع١س فٟ ضفغ١ش 

جٌظٛس جٌؿ٠ٛس الؾً ضك١ًٍ عطف 

 جالسع.

4 

ضٕف١ز ػًّ جٌّٛصجت١ه ِٓ جٌظٛس جٌؿ٠ٛس 

جٌشل١ّس جٚ جٌر١حٔحش جٌفؼحت١س ذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

Erdas . 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌّؼحٌؿس جٌشل١ّس ٌٍر١حٔحش جٌفؼحت١س  4

(images ٚضم ) ٠ّٛٙح جشؼحػ١ح

ٚجصجٌس جٌطش٠ٛٗ ِٕٙح ٚضكغ١ٕٙح 

 ٚضم٠ّٛٙح ٕ٘ذع١ح

"Two dimensional Image 

Rectefication"           

 :جعظ جٌّغف جٌؿٛٞ جٌّؿغُ  4

 ""Interior orientation جٌطٛؾ١ٗ جٌذجخٍٟ 

 Exteriorجٌطٛؾ١ٗ جٌخحسؾٟ "

orientation" 

 "omega,phi,kappaٚػٕحطشٖ "

 absoluteجٌطٛؾ١ٗ جٌّطٍك "

orientation " 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 
5 
 
 
 
 
6 

ضٕف١ز ػًّ جٌّٛصجت١ه ِٓ جٌظٛس 

جٌؿ٠ٛس جٌشل١ّس جٚ جٌر١حٔحش جٌفؼحت١س 

 . Erdasذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

"  stereo analystجٌطؼشف ػٍٝ ج٠مٛٔس " 4

 ػّٓ ذشٔحِؽ

"Erdas ٚجعطىشحف شش٠ؾ جالدٚجش  " 

"stereo analyst toolbar." 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

جٌظٛس جٌشل١ّس ٚجٔٛجع دلس جٌط١١ّض  

"Resolution جٌخحص ذحٌظٛسز"

,ٚجقذجغ١حش جٌٛقذز جٌظٛس٠س 

"Pixel coordinate 

system ٚجقذجغ١حش جٌظٛسز"

 Image coordinateجٌشل١ّس "

system ٚٔظحَ جالقذجغ١حش "

 Ground coordinateجالسػٟ"

system ِٓ جعطمطحع ؾضء,"

ظٛس جٌشل١ّس ٚذأشىحي ِخطٍفس جٌ

 . Erdasذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

ضى٠ٛٓ جٌّٛد٠ً جٌّؿغُ جٌشلّٟ جألٌٟٚ  4

ٚجٌكظٛي ػٍٝ جٌشؤ٠س جٌّؿغّس جأل١ٌٚس  

 ٚخضْ جٌّٛد٠ً جٌّؿغُ .

"Creating a no oriented digital 

stereo model and saving to an 

image file" 

ػّٓ ضٕف١ز جٌخطٛجش ,جخط١حس جٌظٛسز 

ل١ّس ج١ٌغشٜ ِغ ػرؾ دِؽ جٌمٕٛجش جٌش

"Band combination"    

ٚجٌطرح٠ٓ ٚشذز جٌغطٛع ٌٙح ,جخط١حس 

جٌظٛسز جٌشل١ّس ج١ٌّٕٝ ٚػرطٙح ,ضٛؾ١ٗ 

ٚضذ٠ٚش جٌظٛس جٌشل١ّس ٌطىْٛ ِٛجص٠س 

ٌخؾ جٌط١شجْ ,ئصجٌس جالذطؼحد جٌظحدٞ 

ٚػرؾ جالذطؼحد جٌغ١ٕٟ ,ٚػغ جٌٕمطس 

جٌؼحتّس ػٍٝ عطف جأل٘ذجف ,خضْ 

 ٛد٠ً جٌّؿغُ جألٌٟٚ .جٌّ

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 :جعظ جٌّغف جٌؿٛٞ جٌّؿغُ  7

 Interior جٌطٛؾ١ٗ جٌذجخٍٟ 

orientation"" 

 Exteriorجٌطٛؾ١ٗ جٌخحسؾٟ "

orientation" 

ٚػٕحطشٖ 

"omega,phi,kappa" 

 absoluteجٌطٛؾ١ٗ جٌّطٍك "

orientation " 

 ضى٠ٛٓ جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ جٌشلّٟ جٌّٛؾٗ 4

 Greating an oriented digital"ٚخضٔٗ 

stereo model (DSM)and saving to 

an image file" 

ػّٓ ضٕف١ز جٌخطٛجش , جػحفس جٌظٛس  

 Blokجٌشل١ّس ٌٍّٛد٠ً جٌّؿغُ ٚضى٠ٛٓ "

file جدخحي ِؼٍِٛحش جٌّغمؾ " 

"Projection ْجدخحي جسضفحع جٌط١شج "

ٚجٌرؼذ جٌرإسٞ ِٚؼٍِٛحش جٌىح١ِشج جٌشل١ّس 

ٍطٛؾ١ٗ جٌذجخٍٟ ٚجٌخحسؾٟ ٌٍظٛسز ج١ٌغشٜ ٌ

 ٚج١ٌّٕٝ ػٍٝ جٌطٛجٌٟ غُ خضٔٗ .

 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 stereoجٌطؼشف ػٍٝ ج٠مٛٔس " 8

analyst ػّٓ ذشٔحِؽ " 

"Erdas ٚجعطىشحف شش٠ؾ  "

 جالدٚجش 

"stereo analyst toolbar." 

 جٌطكمك ِٓ دلس جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ جٌشلّٟ  4

"Checking the accuracy of 

digital stereo model(DSM)" 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ضى٠ٛٓ جٌّٛد٠ً جٌّؿغُ جٌشلّٟ  9

جألٌٟٚ ٚجٌكظٛي ػٍٝ جٌشؤ٠س 

جٌّؿغّس جأل١ٌٚس  ٚخضْ جٌّٛد٠ً 

جٌكظٛي ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش ٚجٌم١حعحش ِٓ  4

  measuing" جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ جٌشلّٟ   "

3D information 

ِٓ خالي جٌشؤ٠ح جٌّؿغّس ٠طُ جٌم١حط ِٓ 

جٌّٕٛرؼ  جٌشلّٟ جٌّؿغُ ٚجٌزٞ ٠طؼّٓ سعُ 

ضؼ١ٍُ   

  ِذِؽ
 جٌىطش١ٔٚس   



 

 جٌّؿغُ .

"Creating a nonoriented 

digital stereo model and 

saving to an image file" 

جخط١حس ػّٓ ضٕف١ز جٌخطٛجش ,

جٌظٛسز جٌشل١ّس ج١ٌغشٜ ِغ ػرؾ 

 Band"دِؽ جٌمٕٛجش 

combination"    

ٚجٌطرح٠ٓ ٚشذز جٌغطٛع ٌٙح ,جخط١حس 

جٌظٛسز جٌشل١ّس ج١ٌّٕٝ ٚػرطٙح 

,ضٛؾ١ٗ ٚضذ٠ٚش جٌظٛس جٌشل١ّس 

ٌطىْٛ ِٛجص٠س ٌخؾ جٌط١شجْ ,ئصجٌس 

جالذطؼحد جٌظحدٞ ٚػرؾ جالذطؼحد 

جٌغ١ٕٟ ,ٚػغ جٌٕمطس جٌؼحتّس ػٍٝ 

جأل٘ذجف ,خضْ جٌّٛد٠ً  عطف

 جٌّؿغُ جألٌٟٚ .

,  X, Y" ٚضكذ٠ذ جقذجغ١حضٙح " "pointجٌٕمحؽ 

Zٛؽ " ٚسعُ جٌخطpolyline" ِغ ضكذ٠ذ "

جؽٛجٌٙح ٚج١ًٌّ ٚجٌضٚج٠س ٚفشق جالسضفح ع 

ٚجٌّٕغٛخ ٌٕمطس جٌرذج٠س ٚجٌٕٙح٠س ٌٍخؾ ,ِؼذي 

جٌّٕغٛخ جٌىٍٟ ٚوزٌه ضكذ٠ذ ٚسعُ جٌّؼٍغ 

polygon" ٚقغحخ ِغحقس جٌّؼٍغ  "

ٚجؽٛجي جػالػٗ ٚضكذ٠ذ جٌضٚج٠ح ذ١ٓ وً 

 غالغس ٔمحؽ ِٚٓ غُ خضْ جٌّؼٍِٛحش .

 

ضى٠ٛٓ جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ جٌشلّٟ  10

 Greating an"جٌّٛؾٗ ٚخضٔٗ 

oriented digital stereo 

model (DSM)and saving 

to an image file" 

ػّٓ ضٕف١ز جٌخطٛجش , جػحفس  

جٌظٛس جٌشل١ّس ٌٍّٛد٠ً جٌّؿغُ 

" جدخحي Blok fileٚضى٠ٛٓ "

 ِؼٍِٛحش جٌّغمؾ 

"Projectionفحع " جدخحي جسض

جٌط١شجْ ٚجٌرؼذ جٌرإسٞ ِٚؼٍِٛحش 

جٌىح١ِشج جٌشل١ّس ٌٍطٛؾ١ٗ جٌذجخٍٟ 

 جٌطؼشف ػٍٝ شش٠ؾ جالدٚجش جٌّؼحٌُ ٌٍرشٔحِؽ 4

Stereo analyst feature toolbar" " 

سعُ ٚجػذجد جٌخشجتؾ ِٓ جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ 

 GISجي جٌشلّٟ ٚضكش٠ش ذ١حٔحش

Collecting and editing 3D GIS 

data"" 

ِٓ خالي ضى٠ٛٓ ِششٚع ؾذ٠ذ , ٚجٌطؼشف 

ػٍٝ جٌّؿح١ِغ ٚجالطٕحف جٌّطؼٍمس ذحٌّؼحٌُ 

ٚخظحتظٙح , سعُ جالذ١ٕس ,جٌطشق , جالٔٙحس , 

 جٌغحذحش .............جٌخ 

ِٓ جٌّؼحٌُ جٌظٛس٠س ِٓ خالي جٌشؤ٠س 

 جٌّؿغّس .

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
  جٌىطش١ٔٚس  



 

ٚجٌخحسؾٟ ٌٍظٛسز ج١ٌغشٜ 

 ٚج١ٌّٕٝ ػٍٝ جٌطٛجٌٟ غُ خضٔٗ .

 

11 

جٌطكمك ِٓ دلس جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ 

 جٌشلّٟ 

"Checking the accuracy of 

digital stereo 

model(DSM)" 

ضى٠ٛٓ ِششٚع ِٓ جٌظٛسجٌؿ٠ٛس جٌشل١ّس  4

ٚجؾشجء ػ١ٍّس جٌطػ١ٍع جٌؿٛٞ ٚػ١ٍّس جٌطم٠ُٛ 

 غالغٟ جالذؼحد ٌٍظٛس 

Greating a new project and 

performingn aerial  triangulation 

and orthorectify the images (by 

usin LPS) 

٠ٚىْٛ ضٕف١زٖ ِٓ خالي جٌخطٛجش جالعحع١س  

 جٌطح١ٌس :

-creat anew project 

-Add imagery to the block file 

-Define the camera model 

-measure Gcps and check points 

-use the automatic tie point 

collection function 

-Triangulate the images 

-Orthorectify the images  

-view the ortho images 

-save the block file 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

12 
جٌكظٛي ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش 

ٚجٌم١حعحش ِٓ جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ 

 measuing  3D" جٌشلّٟ   "

information 

ِٓ خالي جٌشؤ٠ح جٌّؿغّس ٠طُ 

جٌم١حط ِٓ جٌّٕٛرؼ  جٌشلّٟ 

جٌّؿغُ ٚجٌزٞ ٠طؼّٓ سعُ جٌٕمحؽ 

point" " ٚضكذ٠ذ جقذجغ١حضٙح "X, 

Y  ,Z ٚسعُ جٌخطٛؽ "

polyline" ِغ ضكذ٠ذ جؽٛجٌٙح "

ٚج١ًٌّ ٚجٌضٚج٠س ٚفشق جالسضفح ع 

ٚجٌّٕغٛخ ٌٕمطس جٌرذج٠س ٚجٌٕٙح٠س 

جالعطخالص جٌطٍمحتٟ ٌٍّٕٛرؼ جٌشلّٟ ٌغطف  4

 جالسع

Automatic terrain extraction"" 

٠ّىٓ ضٕف١ز جٌّٛػٛع جػالٖ ِٓ خالي 

 -جٌخطٛجش جالعحع١س جٌطح١ٌٗ :

Open an exisiting block file- 

 Check the automatically extracted 

tie – 

Points in the point measurement 

tool 

Set DTM extraction options- 

Edit the general tab contents- 

-View and manipulate images in 

the  image pair tab        

Edit the area selection tab 

contents         - 

Edit the accuracy tab contents       

       -  

Extract and view the DTM- 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

ٌٍخؾ ,ِؼذي جٌّٕغٛخ جٌىٍٟ ٚوزٌه 

"  "polygonضكذ٠ذ ٚسعُ جٌّؼٍغ 

 ٚقغحخ ِغحقس جٌّؼٍغ ٚجؽٛجي

جػالػٗ ٚضكذ٠ذ جٌضٚج٠ح ذ١ٓ وً 

غالغس ٔمحؽ ِٚٓ غُ خضْ جٌّؼٍِٛحش 

. 

 

View the out put contour map- 

-View the output DTM point 

status image 

-Save the block file  

Check the DTM extraction 

report- 

جٌطؼشف ػٍٝ شش٠ؾ جالدٚجش  13

 جٌّؼحٌُ ٌٍرشٔحِؽ

Stereo analyst feature 

toolbar" " 

سعُ ٚجػذجد جٌخشجتؾ ِٓ جٌّٕٛرؼ 

جٌّؿغُ جٌشلّٟ ٚضكش٠ش ذ١حٔحش 

 GISجي

Collecting and editing 3D 

GIS data"" 

ِٓ خالي ضى٠ٛٓ ِششٚع ؾذ٠ذ , 

ٚجٌطؼشف ػٍٝ جٌّؿح١ِغ ٚجالطٕحف 

جٌّطؼٍمس ذحٌّؼحٌُ ٚخظحتظٙح , 

سعُ جالذ١ٕس ,جٌطشق , جالٔٙحس , 

 جٌغحذحش .............جٌخ 

ِٓ جٌّؼحٌُ جٌظٛس٠س ِٓ خالي 

 جٌشؤ٠س جٌّؿغّس .

(فٟ ِؿحي ٔظُ  DTMضطر١محش جعطخذجَ ) 4

 جٌّؼٍِٛحش

( ٚضى٠ٛٓ جٌّٕٛرؼ جٌػالغٟ (GISجٌؿغشجفٟ 

جالذؼحد ٚسعُ جٌخطٛؽ جٌىٕطٛس٠س ٚجٌّمحؽغ 

 جٌط١ٌٛس ِٓ خالي

(. ٚوزٌه فٟ ِؿحي Arc seeneضطر١ك )

 ضطر١محش

جٌرشجِؿ١حش  جالخشٜ ِػً 

(surferٚ)(Global mapper) 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ضى٠ٛٓ ِششٚع ِٓ جٌظٛسجٌؿ٠ٛس  14

جٌشل١ّس ٚجؾشجء ػ١ٍّس جٌطػ١ٍع 

جٌؿٛٞ ٚػ١ٍّس جٌطم٠ُٛ غالغٟ جالذؼحد 

 ٌٍظٛس 

Greating a new project 

4 

 

 جٌىطش١ٔٚس     



 

and performingn aerial  

triangulation and 

orthorectify the images 

(by usin LPS) 

ٕف١زٖ ِٓ خالي جٌخطٛجش ٠ٚىْٛ ض 

 جالعحع١س جٌطح١ٌس :

-creat anew project 

-Add imagery to the block 

file 

-Define the camera model 

-measure Gcps and check 

points 

-use the automatic tie 

point collection function 

-Triangulate the images 

-Orthorectify the images  

-view the ortho images 

-save the block file 

15  

جالعطخالص جٌطٍمحتٟ ٌٍّٕٛرؼ 

 جٌشلّٟ ٌغطف جالسع

Automatic terrain 

extraction"" 

٠ّىٓ ضٕف١ز جٌّٛػٛع جػالٖ ِٓ 

 -خالي جٌخطٛجش جالعحع١س جٌطح١ٌٗ :

Open an exisiting block 

file- 

- Check the 

 imagesجٌّؼحٌؿس جٌشل١ّس ٌٍر١حٔحش جٌفؼحت١س ) 4

( ٚضم٠ّٛٙح جشؼحػ١ح ٚجصجٌس جٌطش٠ٛٗ ِٕٙح 

 ٚضكغ١ٕٙح ٚضم٠ّٛٙح ٕ٘ذع١ح

"Two dimensional Image 

Rectification"   

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

automatically 

extracted tie  

- Points in the point 

measurement tool 

- Set DTM extraction 

options 

- Edit the general tab 

contents 

- View and 

manipulate images 

in the  image pair 

tab        

- Edit the area 

selection tab 

contents          

- Edit the accuracy 

tab contents               

- Extract and view 

the DTM- 

- View the out put 

contour map- 

- View the output 

DTM point status 

image 

- Save the block file  

- Check the DTM 

extraction report 

ضٕف١ز ػًّ جٌّٛصجت١ه ِٓ جٌظٛس جٌؿ٠ٛس  4(فٟ  DTMضطر١محش جعطخذجَ ) 16

جٌشل١ّس جٚ جٌر١حٔحش جٌفؼحت١س ذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

 ِؿحي ٔظُ جٌّؼٍِٛحش

( ٚضى٠ٛٓ جٌّٕٛرؼ (GISجٌؿغشجفٟ 

جٌػالغٟ جالذؼحد ٚسعُ جٌخطٛؽ 

جٌىٕطٛس٠س ٚجٌّمحؽغ جٌط١ٌٛس ِٓ 

(. ٚوزٌه Arc sceneخالٌططر١ك )

 فٟ ِؿحي ضطر١محش

الخشٜ ِػً جٌرشجِؿ١حش  ج

(surfer(ٚ)Global mapper) 

Erdas . 

17 
جٔؼىحع١س ظٛج٘ش عطف جالسع 

ٚجّٔحؽ جالعطؿحذس جٌطر١ؼ١س ٌٙح 

,ِٕك١ٕحش جالٔؼىحع١س جٌط١ف١س 

 . ٌظٛج٘ش عطف جالسع

 :جعظ جٌّغف جٌؿٛٞ جٌّؿغُ  4

 ""Interior orientation جٌطٛؾ١ٗ جٌذجخٍٟ 

 Exteriorجٌطٛؾ١ٗ جٌخحسؾٟ "

orientation" 

 "omega,phi,kappaٚػٕحطشٖ "

 absoluteجٌطٛؾ١ٗ جٌّطٍك "

orientation " 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌّطكغغحش جٌؿ٠ٛس  18

ٚجٌفؼحت١س,جاللّحسجٌظٕحػ١س 

١س ٚجٌفشٔغ١س ٚجالٚسذ١س )جالِش٠ى

 .........جٌخ(.

"  stereo analystجٌطؼشف ػٍٝ ج٠مٛٔس " 4

 ػّٓ ذشٔحِؽ

"Erdas ٚجعطىشحف شش٠ؾ جالدٚجش  " 

"stereo analyst toolbar." 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

19 

ضفغ١ش جٌظٛس ٚجٌر١حٔحش جٌفؼحت١س 

,١ِضجش جٌشىً ,جٌكؿُ 

ٗ,جٌّٛ,جٌّٕؾ,جٌظالي,جٌذوحٔس,جٌطشو١ر

لغ,جٌؼٛجًِ جالعحع١س فٟ ضفغ١ش 

جٌظٛس جٌؿ٠ٛس الؾً ضك١ًٍ عطف 

 جالسع.

ضى٠ٛٓ جٌّٛد٠ً جٌّؿغُ جٌشلّٟ جألٌٟٚ  4

ٚجٌكظٛي ػٍٝ جٌشؤ٠س جٌّؿغّس جأل١ٌٚس  

 ٚخضْ جٌّٛد٠ً جٌّؿغُ .

"Creating a no oriented digital 

stereo model and saving to an 

image file" 

,جخط١حس جٌظٛسز  ػّٓ ضٕف١ز جٌخطٛجش

جٌشل١ّس ج١ٌغشٜ ِغ ػرؾ دِؽ جٌمٕٛجش 

"Band combination"    

ٚجٌطرح٠ٓ ٚشذز جٌغطٛع ٌٙح ,جخط١حس 

جٌظٛسز جٌشل١ّس ج١ٌّٕٝ ٚػرطٙح ,ضٛؾ١ٗ 

ٚضذ٠ٚش جٌظٛس جٌشل١ّس ٌطىْٛ ِٛجص٠س 

ٌخؾ جٌط١شجْ ,ئصجٌس جالذطؼحد جٌظحدٞ 

ٚػرؾ جالذطؼحد جٌغ١ٕٟ ,ٚػغ جٌٕمطس 

طف جأل٘ذجف ,خضْ جٌؼحتّس ػٍٝ ع

 جٌّٛد٠ً جٌّؿغُ جألٌٟٚ .

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ضؼ١ٍُ   جٌّٛؾٗ ضى٠ٛٓ جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ جٌشلّٟ  4جٌّؼحٌؿس جٌشل١ّس ٌٍر١حٔحش جٌفؼحت١س  20

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

(images  ٚضم٠ّٛٙح جشؼحػ١ح )

ٚجصجٌس جٌطش٠ٛٗ ِٕٙح ٚضكغ١ٕٙح 

 ٚضم٠ّٛٙح ٕ٘ذع١ح

"Two dimensional Image 

Rectefication"           

 Greating an oriented digital"ٚخضٔٗ 

stereo model (DSM)and saving to 

an image file" 

ػّٓ ضٕف١ز جٌخطٛجش , جػحفس جٌظٛس  

 Blokجٌشل١ّس ٌٍّٛد٠ً جٌّؿغُ ٚضى٠ٛٓ "

file جدخحي ِؼٍِٛحش جٌّغمؾ " 

"Projection ْجدخحي جسضفحع جٌط١شج "

ل١ّس ٚجٌرؼذ جٌرإسٞ ِٚؼٍِٛحش جٌىح١ِشج جٌش

ٌٍطٛؾ١ٗ جٌذجخٍٟ ٚجٌخحسؾٟ ٌٍظٛسز ج١ٌغشٜ 

 ٚج١ٌّٕٝ ػٍٝ جٌطٛجٌٟ غُ خضٔٗ .

 
21 

ضٕف١ز ػًّ جٌّٛصجت١ه ِٓ جٌظٛس 

جٌؿ٠ٛس جٌشل١ّس جٚ جٌر١حٔحش جٌفؼحت١س 

 . Erdasذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

 جٌطكمك ِٓ دلس جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ جٌشلّٟ  4

"Checking the accuracy of 

digital stereo model(DSM)" 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌظٛس جٌشل١ّس ٚجٔٛجع دلس جٌط١١ّض  22

"Resolution جٌخحص ذحٌظٛسز"

,ٚجقذجغ١حش جٌٛقذز جٌظٛس٠س 

"Pixel coordinate 

system ٚجقذجغ١حش جٌظٛسز"

 Image coordinateجٌشل١ّس "

system ٚٔظحَ جالقذجغ١حش "

 Ground coordinateجالسػٟ"

system ِٓ جعطمطحع ؾضء,"

جٌظٛس جٌشل١ّس ٚذأشىحي ِخطٍفس 

جٌكظٛي ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش ٚجٌم١حعحش ِٓ  4

  measuing" جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ جٌشلّٟ   "

3D information 

ِٓ خالي جٌشؤ٠ح جٌّؿغّس ٠طُ جٌم١حط ِٓ 

جٌّٕٛرؼ  جٌشلّٟ جٌّؿغُ ٚجٌزٞ ٠طؼّٓ سعُ 

,  X, Y" ٚضكذ٠ذ جقذجغ١حضٙح " "pointجٌٕمحؽ 

Z ٚسعُ جٌخطٛؽ "polyline" ِغ ضكذ٠ذ "

جؽٛجٌٙح ٚج١ًٌّ ٚجٌضٚج٠س ٚفشق جالسضفح ع 

ٚجٌّٕغٛخ ٌٕمطس جٌرذج٠س ٚجٌٕٙح٠س ٌٍخؾ ,ِؼذي 

جٌّٕغٛخ جٌىٍٟ ٚوزٌه ضكذ٠ذ ٚسعُ جٌّؼٍغ 

polygon" ٚقغحخ ِغحقس جٌّؼٍغ  "

ٚجؽٛجي جػالػٗ ٚضكذ٠ذ جٌضٚج٠ح ذ١ٓ وً 

 غالغس ٔمحؽ ِٚٓ غُ خضْ جٌّؼٍِٛحش .

 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

 . Erdasذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

 :جعظ جٌّغف جٌؿٛٞ جٌّؿغُ  23

 Interior جٌطٛؾ١ٗ جٌذجخٍٟ 

orientation"" 

 Exteriorجٌطٛؾ١ٗ جٌخحسؾٟ "

orientation" 

ٚػٕحطشٖ 

"omega,phi,kappa" 

 absoluteجٌطٛؾ١ٗ جٌّطٍك "

orientation " 

 دٚجش جٌّؼحٌُ ٌٍرشٔحِؽجٌطؼشف ػٍٝ شش٠ؾ جال 5

Stereo analyst feature toolbar" " 

سعُ ٚجػذجد جٌخشجتؾ ِٓ جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ 

 GISجٌشلّٟ ٚضكش٠ش ذ١حٔحش جي

Collecting and editing 3D GIS 

data"" 

ِٓ خالي ضى٠ٛٓ ِششٚع ؾذ٠ذ , ٚجٌطؼشف 

ػٍٝ جٌّؿح١ِغ ٚجالطٕحف جٌّطؼٍمس ذحٌّؼحٌُ 

جٌطشق , جالٔٙحس , ٚخظحتظٙح , سعُ جالذ١ٕس ,

 جٌغحذحش .............جٌخ 

ِٓ جٌّؼحٌُ جٌظٛس٠س ِٓ خالي جٌشؤ٠س 

 جٌّؿغّس .

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

24 

 stereoجٌطؼشف ػٍٝ ج٠مٛٔس "

analyst ػّٓ ذشٔحِؽ " 

"Erdas ٚجعطىشحف شش٠ؾ  "

 جالدٚجش 

"stereo analyst toolbar." 

ل١ّس ضى٠ٛٓ ِششٚع ِٓ جٌظٛسجٌؿ٠ٛس جٌش 5

ٚجؾشجء ػ١ٍّس جٌطػ١ٍع جٌؿٛٞ ٚػ١ٍّس جٌطم٠ُٛ 

 غالغٟ جالذؼحد ٌٍظٛس 

Greating a new project and 

performingn aerial  triangulation 

and orthorectify the images (by 

usin LPS) 

٠ٚىْٛ ضٕف١زٖ ِٓ خالي جٌخطٛجش جالعحع١س  

 جٌطح١ٌس :

-creat anew project 

-Add imagery to the block file 

-Define the camera model 

-measure Gcps and check points 

-use the automatic tie point 

collection function 

-Triangulate the images 

-Orthorectify the images  

-view the ortho images 

-save the block file 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

٠ً جٌّؿغُ جٌشلّٟ ضى٠ٛٓ جٌّٛد 25

جألٌٟٚ ٚجٌكظٛي ػٍٝ جٌشؤ٠س 

جٌّؿغّس جأل١ٌٚس  ٚخضْ جٌّٛد٠ً 

 جٌّؿغُ .

"Creating a nonoriented 

جالعطخالص جٌطٍمحتٟ ٌٍّٕٛرؼ جٌشلّٟ ٌغطف  5

 سعجال

Automatic terrain extraction"" 

٠ّىٓ ضٕف١ز جٌّٛػٛع جػالٖ ِٓ خالي 

 -جٌخطٛجش جالعحع١س جٌطح١ٌٗ :

Open an exisiting block file- 

 Check the automatically extracted 

tie – 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

digital stereo model and 

saving to an image file" 

ػّٓ ضٕف١ز جٌخطٛجش ,جخط١حس 

جٌظٛسز جٌشل١ّس ج١ٌغشٜ ِغ ػرؾ 

 Band"دِؽ جٌمٕٛجش 

combination"    

ذز جٌغطٛع ٌٙح ,جخط١حس ٚجٌطرح٠ٓ ٚش

جٌظٛسز جٌشل١ّس ج١ٌّٕٝ ٚػرطٙح 

,ضٛؾ١ٗ ٚضذ٠ٚش جٌظٛس جٌشل١ّس 

ٌطىْٛ ِٛجص٠س ٌخؾ جٌط١شجْ ,ئصجٌس 

جالذطؼحد جٌظحدٞ ٚػرؾ جالذطؼحد 

جٌغ١ٕٟ ,ٚػغ جٌٕمطس جٌؼحتّس ػٍٝ 

عطف جأل٘ذجف ,خضْ جٌّٛد٠ً 

 جٌّؿغُ جألٌٟٚ .

Points in the point measurement 

tool 

Set DTM extraction options- 

Edit the general tab contents- 

-View and manipulate images in 

the  image pair tab        

Edit the area selection tab 

contents         - 

Edit the accuracy tab contents       

       -  

Extract and view the DTM- 

View the out put contour map- 

-View the output DTM point 

status image 

-Save the block file  

Check the DTM extraction 

report- 

ضى٠ٛٓ جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ جٌشلّٟ  26

 Greating an"جٌّٛؾٗ ٚخضٔٗ 

oriented digital stereo 

model (DSM)and saving 

to an image file" 

ػّٓ ضٕف١ز جٌخطٛجش , جػحفس  

غُ جٌظٛس جٌشل١ّس ٌٍّٛد٠ً جٌّؿ

" جدخحي Blok fileٚضى٠ٛٓ "

 ِؼٍِٛحش جٌّغمؾ 

"Projection جدخحي جسضفحع "

جٌط١شجْ ٚجٌرؼذ جٌرإسٞ ِٚؼٍِٛحش 

جٌىح١ِشج جٌشل١ّس ٌٍطٛؾ١ٗ جٌذجخٍٟ 

ٚجٌخحسؾٟ ٌٍظٛسز ج١ٌغشٜ 

 ٚج١ٌّٕٝ ػٍٝ جٌطٛجٌٟ غُ خضٔٗ .

(فٟ ِؿحي ٔظُ  DTMضطر١محش جعطخذجَ ) 5

 جٌّؼٍِٛحش

جٌّٕٛرؼ جٌػالغٟ ( ٚضى٠ٛٓ (GISجٌؿغشجفٟ 

جالذؼحد ٚسعُ جٌخطٛؽ جٌىٕطٛس٠س ٚجٌّمحؽغ 

 جٌط١ٌٛس ِٓ خالي

(. ٚوزٌه فٟ ِؿحي Arc seeneضطر١ك )

 ضطر١محش

جٌرشجِؿ١حش  جالخشٜ ِػً 

(surfer(ٚ)Global mapper) 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

 

27 
جٌطكمك ِٓ دلس جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ 

 جٌشلّٟ 

"Checking the accuracy of 

digital stereo 

model(DSM)" 

جٌظٛس جٌشل١ّس ٚجٔٛجع دلس جٌط١١ّض  5

"Resolution جٌخحص ذحٌظٛسز"

 Pixel,ٚجقذجغ١حش جٌٛقذز جٌظٛس٠س "

coordinate system ٚجقذجغ١حش جٌظٛسز"

" Image coordinate systemجٌشل١ّس "

 Groundٚٔظحَ جالقذجغ١حش جالسػٟ"

coordinate system ِٓ جعطمطحع ؾضء,"

ٛس جٌشل١ّس ٚذأشىحي ِخطٍفس ذحعطخذجَ جٌظ

 . Erdasذشٔحِؽ 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌكظٛي ػٍٝ جٌّؼٍِٛحش  28

ٚجٌم١حعحش ِٓ جٌّٕٛرؼ جٌّؿغُ 

 measuing  3D" جٌشلّٟ   "

information 

ِٓ خالي جٌشؤ٠ح جٌّؿغّس ٠طُ 

جٌم١حط ِٓ جٌّٕٛرؼ  جٌشلّٟ 

جٌّؿغُ ٚجٌزٞ ٠طؼّٓ سعُ جٌٕمحؽ 

point" " ٚضكذ٠ذ جقذجغ١حضٙح "X, 

Y  ,Z ٚسعُ جٌخطٛؽ "

polyline" ِغ ضكذ٠ذ جؽٛجٌٙح "

ٚج١ًٌّ ٚجٌضٚج٠س ٚفشق جالسضفح ع 

ٚجٌّٕغٛخ ٌٕمطس جٌرذج٠س ٚجٌٕٙح٠س 

ٌٍخؾ ,ِؼذي جٌّٕغٛخ جٌىٍٟ ٚوزٌه 

"  "polygonضكذ٠ذ ٚسعُ جٌّؼٍغ 

ٚقغحخ ِغحقس جٌّؼٍغ ٚجؽٛجي 

جػالػٗ ٚضكذ٠ذ جٌضٚج٠ح ذ١ٓ وً 

ٔمحؽ ِٚٓ غُ خضْ جٌّؼٍِٛحش غالغس 

. 

 

 imagesجٌّؼحٌؿس جٌشل١ّس ٌٍر١حٔحش جٌفؼحت١س ) 5

( ٚضم٠ّٛٙح جشؼحػ١ح ٚجصجٌس جٌطش٠ٛٗ ِٕٙح 

 ٚضكغ١ٕٙح ٚضم٠ّٛٙح ٕ٘ذع١ح

"Two dimensional Image 

Rectification"   

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

جٌطؼشف ػٍٝ شش٠ؾ جالدٚجش  29

 جٌّؼحٌُ ٌٍرشٔحِؽ

ضٕف١ز ػًّ جٌّٛصجت١ه ِٓ جٌظٛس جٌؿ٠ٛس  5

جٌشل١ّس جٚ جٌر١حٔحش جٌفؼحت١س ذحعطخذجَ ذشٔحِؽ 

Erdas . 

ضؼ١ٍُ   

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

Stereo analyst feature 

toolbar" " 

سعُ ٚجػذجد جٌخشجتؾ ِٓ جٌّٕٛرؼ 

جٌّؿغُ جٌشلّٟ ٚضكش٠ش ذ١حٔحش 

 GISجي

Collecting and editing 3D 

GIS data"" 

ِٓ خالي ضى٠ٛٓ ِششٚع ؾذ٠ذ , 

ٚجٌطؼشف ػٍٝ جٌّؿح١ِغ ٚجالطٕحف 

جٌّطؼٍمس ذحٌّؼحٌُ ٚخظحتظٙح , 

سعُ جالذ١ٕس ,جٌطشق , جالٔٙحس , 

 ...........جٌخ جٌغحذحش ..

ِٓ جٌّؼحٌُ جٌظٛس٠س ِٓ خالي 

 جٌشؤ٠س جٌّؿغّس .

 

   ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس 1
1. "Stereo Analyst",User'sguid ,Leica 

Geospatial Imaging,USA,2008 
2. "Leica photogrammetry suite project 

manager",Users guide Leica Geosystem 
Geospatial Image, USA,2008 

3. "LiecaPhotogrametry Suite, Automatic 
Terran Extraction", Users guide Leica 

Geosystem Geospatial Image, USA,2008 
4.  "Manual of photogrammetry" ,Us Army 

Crops of Engineers. 
5. "Digital photogrammetry A Parctical 

Course", Wilfried Linder, Springer ,2009 
6. "Baisc of Geomatics ", Mario A. 

Gomarasca, Springer ,2009 
7.  "Manual of Remote Sensing " , US Army 

Crops of Engineers , EM 1110-2-2907,2003 
8. "Introuduction to the Physics and 

Technigues of remote Sensing ",Charles 
Elachi, Jakob Van Zyl ,John Wily & Sons ,2006 



 

 

 

 

 

 

 

 خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ  12
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" جعظ ٚضطر١محش " , GIS"ٔظُ جٌّؼٍِٛحش جٌؿغشجف١س " .9

 2229جٌذوطٛسػٍٟ ػرذ ػرحط جٌؼضجٚٞ , ؾحِؼٗ جٌّٛطً 
12. "Geoinformation Remote Sensing, 

Photogrammetry and Geographic Information 
System", Gottfried Konecny, Taylor & Francis 

Croup, London, 2003. 
11. ERDAS IMAGINGE Tour Guide , Leica 

Geosystems Geospatial Imaging ,USA ,2006 
جٌّغف جٌؿٛٞ ,ٌر١د ٔحط١ف , ٠ٌٛض خ١ًٍ , خحٌذ ٘الي  .12

 ١٘1999ثس جٌطؼ١ٍُ جٌطمٕٟ , جٌطرؼس جٌػح١ٔس  عشقحْ ,
 
 
 

  (  جٌّظحدس)ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س 2

جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٟ ٠ٛطٝ ذٙح                 

 (  ....,جٌطمحس٠ش , جٌّؿالش جٌؼ١ٍّس ) 
 

ِٛجلغ جالٔطش١ٔص , خ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش١ٔٚس

.... 
 



 

 

 

 

 َ.َ.جقّذ وش٠ُ ؾرش:جعُ ِذسط جٌّحدز                          خرائط  ٚطف جٌّمشس :

 

 

 

          

 جٌّؼٙذ جٌطمٕٟ وٛش  –جٌؿحِؼس جٌطم١ٕس جٌٛعطٝ  جٌّإعغس جٌطؼ١ّ١ٍس .25

 لغُ ضم١ٕحش جٌّغحقس    جٌّشوض/ جٌمغُ جٌؼٍّٟ   .26

                         تقنٌات الخرائط  سِض جٌّمشس/ جعُ  .27

 ِذِؽ   أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس .28

 2222-2221جٌفظً جٌذسجعٟ جالٚي ٚجٌػحٟٔ ٌٍؼحَ جٌذسجعٟ  جٌغٕس/ جٌفظً  .29

ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س  .32

 (جٌىٍٟ)
(عحػس ٔظشٞ 2عحػحش فٟ جالعرٛع )(   4)  عحػس دسجع١س ذٛجلغ  ( (120

 عحػس ػٍّٟ  2ٚ
 // ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف  .31

 جْ ٠ىْٛ جٌطحٌد فٟ ٔٙح٠س جٌغٕس جٌذسجع١س لحدسج ػٍٝ: ٌّمشس أ٘ذجف ج .32

 ٠طؼشف ػٍٝ ِرحدب ػٍُ جٌخشجتؾ ٚضىحٍِٗ -1

 ِٛجػ١غ جالخطظحص وحٌّغحقس ٚجٌّغف جٌؿٛٞ فٟ جػذجد جٌخشجتؾ ٚسفغ وفحءز جٌطحٌد )جدجءٖ ( -1

 جػذجد ٚضظ١ُّ ٚضشع١ُ جٌخشجتؾ ٚجٔطحؾٙح -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ٚجٌطم١١ُ ِخشؾحش جٌّمشس ٚؽشجتك  -

 أذلداف :

وي يف اعداد سيكون الطالب قادرا على ان يتعرف على مبادئ علم اخلرائط وتكاملو مع  مواضيع االختصاص كادلساحة وادلسح اجل             
 .Pعرض اخلرائط ورفع كفاءة الطالب )اداءه ( يف اعداد وتصميم وترسيم اخلرائط وانتاجها.

 



 

٠طؼشف ػٍٝ ِرحدب ػٍُ جٌخشجتؾ ٚضىحٍِٗ ِغ  ِٛجػ١غ جالخطظحص وحٌّغحقس ٚجٌّغف جٌؿٛٞ فٟ جػذجد جٌخشجتؾ ٚسفغ 

 وفحءز جٌطحٌد )جدجءٖ ( فٟ جػذجد ٚضظ١ُّ ٚضشع١ُ جٌخشجتؾ ٚجٔطحؾٗ

 . جأل٘ذجف جٌّٙحسجض١س جٌخحطس ذحٌّمشس  -خ 
 ُ جٌخشجتؾ جْ ٠ىْٛٚ لحدس ػٍٝ ضظ١ّ .1خ
 جْ ٠ىْٛ لحدس ػٍٝ قغحخ جٌّغحقحش . ٚضكذ٠ذ جٌّٛجلغ  2خ
 ضمذ٠ُ جعطشحسجش ٌٍّشحس٠غ جالعطشجض١ؿ١س جٌٕٙذع١س  – 3خ
-       

 ؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ      

 جعثٍس جالخط١حس ِٓ ِطؼذد جٚ جعثٍس جٌظٛجخ ٚجٌخطح جٚ جعثٍس جٌّمحسٔس: جالعثٍس جٌّٛػٛػ١س ٚضمغُ جٌٝ  – 1
 .جٌطم١١ُ جٌزجضٟ ٚضم١١ُ جٌض١ًِ  – 2
 : جالخطرحسجش ٚضشًّ  – 3
 .جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌرٕحت١س جٌّظحقرس ٌٍخطؾ جٌطذس٠غ١س  –أ 
 : جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س جٌخطح١ِس ٚضطؼّٓ  –خ 
 .جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌشٙش٠س فٟ ٔٙح٠س وً شٙش دسجعٟ  ●

 .عٟ جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌفظ١ٍس فٟ ٔٙح٠س فظً دسج ●

 . جالخطرحسجش جٌخطح١ِس جٌٕٙحت١س فٟ ٔٙح٠س جٌؼحَ جٌذسجعٟ  ●

 ؽشجتك جٌطم١١ُ      
 : جعطؼّحي جالخطرحسجش جٌطكظ١ٍ١س  – 1
 ج١ِٛ١ٌس  ●

 جٌشٙش٠س  ●

 جٌفظ١ٍس  ●

 جٌٕٙحت١س  ●

 جأل٘ذجف جٌٛؾذج١ٔس ٚجٌم١ّ١س  -ؼ
 .ؽشـ جفىحس ؾذ٠ذز قٛي جٌّٛػٛع ِٓ لرً جٌطحٌد  -1ؼ
 .١١ُ جٌّٛػٛع ٚجػطحء جٌكٍٛي لذسز جٌطحٌد ػٍٝ ضم-2ؼ
 .٠فشق ذ١ٓ جٌّشىالش -3ؼ
 .٠فغش ٠ٚكًٍ جٌظٛج٘ش ٚجٌّشىالش   -4ؼ

 ؽشجتك جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ     

 .جعطؼّحي ؽش٠مس جٌؼشع ٚجٌطمذ١ّ٠س  – 1
 .سعُ جٌّخططحش جٌطٛػ١ك١س  – 2
 .ؽش٠مس جٌؼظف جٌزٕٟ٘  – 3

 (.جش جألخشٜ جٌّطؼٍمس ذمحذ١ٍس جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظٟ جٌّٙحس) جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ١ٍ١٘س جٌّٕمٌٛس  -د 
 .ِٙحسجش جعطخذجَ جٌّشجؾغ ٚجٌّظطٍكحش  -1د
 .ِٙحسجش فٟ ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّٛػٛع ٚضك١ٍٍٙح  -2د
 .ِٙحسجش جعطغالي ِح ِطحـ ِٓ جِىحٔحش  -3د
 ِٙحسجش جؾشجء جٌّمحسجٔحش ػٓ جٌّٛػٛع    -4د
 .س ػٓ جٌّٛػٛع ِٙحسجش جػذجد جٌّفح١ُ٘ جٌخحط -5د

 

ِخشخبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد جألعرٛع ش

 اٌّطٍٛثخ
ؽش٠ أٚ اٌّٛػٛع/ اعُ اٌٛزذح 

لخ 

اٌزؼٍ

ُ٠ 

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

ِجبدٞء ػٍُ رم١ٕخ اٌخشائؾ ٚؽج١ؼزٗ ٚػاللزٗ  1

 ثبٌّغر االسػٟ.

االؽالع ػٍٝ وبفخ  5

أٛاع اٌخشائؾ ِٓ 

 ػٕبطش٘ب

االؽالع ػٍٝ وبفخ أٛاع 

 اٌخشائؾ ِٓ ػٕبطش٘ب

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

اػذاد ّٔٛرج ٌدضء  5 أٛاع اٌخشائؾ ٚخظبئض وً ُِٕٙ ٚرظ١ٕفٙب. 2

ِٓ خبسؽخ 

ؽٛثٛغشاف١خ ٚثٕفظ 

 اٌّم١بط

اػذاد ّٔٛرج ٌدضء ِٓ 

خبسؽخ ؽٛثٛغشاف١خ ٚثٕفظ 

 اٌّم١بط

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌّم١بط ٚػاللزٗ ثبٌّغبزخ االسػ١خ اٌّّثٍخ   3

ثٍخ فٟ االثؼبد ٚثذلخ اٌخبسؽخ ػٍٝ خشائؾ ِزّب

ٚاٌغشع ِٕٙب,ٚرفبط١ً اٌّؼبٌُ, ٚػذد اٌّؼبٌُ 

اٌّّثٍخ. ٚثسدُ اٌّؼٍُ اٌّّثً ػٍٝ اٌخبسؽخ) 

 ثبخزالف اٌّم١بط(.

. رطج١ك ػٍّٟ ٌخشائؾ  5

ِخزٍفخ اٌّم١بط 

ٚاٌزسمك ِٓ دلخ 

اٌخبسؽخ,ٚرفبط١ً 

اٌّؼبٌُ, ٚػذد اٌّؼبٌُ 

 رشع١ّ١ب

. رطج١ك ػٍّٟ ٌخشائؾ 

اٌّم١بط ٚاٌزسمك ِٓ ِخزٍفخ 

دلخ اٌخبسؽخ,ٚرفبط١ً 

اٌّؼبٌُ, ٚػذد اٌّؼبٌُ 

 رشع١ّ١ب

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ؽشق رظغ١ش ٚرىج١ش اٌخشائؾ  )رغ١١ش ِم١بط   4

اٌخبسؽخ( ٚؽشق ل١بط اٌّغبفبد ٚاٌّغبزبد 

 ػٍٝ اٌخشائؾ ثبخزالف اٌّم١بط.

رىج١شٚرظغ١شخبسؽخ  5

ثبعزخذاَ اٌجبٔزٛوشاف 

 ٚؽش٠مخ شجىخ

اٌّشثؼبد اػذاد خشائؾ 

ِزّبثٍخ ثبالثؼبد 

ٚثّمب١٠ظ ِخزٍفخ 

ٌزّث١ً اٌزغط١خ 

االسػ١خ ٌٍخشائؾ 

ٚل١بط اٌّغبفبد 

ٚاٌّغبزبد ػٍٝ 

اٌخشائؾ ثطشق ِخزٍفخ 

 ٌّٚمب١٠ظ ِخزٍفخ.

رىج١شٚرظغ١شخبسؽخ 

ثبعزخذاَ اٌجبٔزٛوشاف 

ٚؽش٠مخ شجىخ اٌّشثؼبد 

اػذاد خشائؾ ِزّبثٍخ ثبالثؼبد 

ٌزّث١ً ٚثّمب١٠ظ ِخزٍفخ 

اٌزغط١خ االسػ١خ ٌٍخشائؾ 

ٚل١بط اٌّغبفبد ٚاٌّغبزبد 

ػٍٝ اٌخشائؾ ثطشق ِخزٍفخ 

 ٌّٚمب١٠ظ ِخزٍفخ.

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 
5 
 
 
 
 
6 

اػذاد شجىخ  5 االزذاث١بد اٌدغشاف١خ ٚاٌزشث١ؼ١خ.

االزذاث١بد اٌدغشاف١خ 

ٚاٌزشث١ؼ١خ ثّؼ١ٍِٛخ 

ازذاث١بد اسوبْ 

 اٌخبسؽخ

زذاث١بد اػذاد شجىخ اال

اٌدغشاف١خ ٚاٌزشث١ؼ١خ 

ثّؼ١ٍِٛخ ازذاث١بد اسوبْ 

 اٌخبسؽخ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ِغبلؾ اٌخشائؾ ) رؼش٠فٙب ، رظ١ٕفٙب ،  

 أسشافبرٙب (.

رشع١ُ خبسؽخ ِٓ  

 ث١بٔبد زم١ٍخ

رشع١ُ خبسؽخ ِٓ ث١بٔبد 

 زم١ٍخ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

(   TM) اٌّغبلؾ االعطٛا١ٔخ ِغمؾ ِشو١زش 7

 (  UTMِٚغمؾ ِشو١زش اٌؼبٌّٟ )

أشبء ِغمؾ ِشو١زش  5

 االػز١بدٞ 

أشبء ِغمؾ ِشو١زش 

 االػز١بدٞ 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌّغبلؾ اٌّخشٚؽ١خ ,ِغمؾ الِجشد اٌّزطبثك  8

)ثذائشح ػشع ل١بع١خ ٚثذائشر١ٓ ػشع 

 ل١بع١زٟ(.

أشبء ِغمؾ ِشو١زش  5

اٌّغزؼشع اٌؼبٌّٟ 

(UTM) 

ء ِغمؾ ِشو١زش أشب

اٌّغزؼشع اٌؼبٌّٟ 

(UTM) 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌّغبلؾ اٌّخشٚؽ١خ , ِغمؾ ثْٛ اٌّزغبٚٞ  9

 اٌّغبزخ.

أشبء ِغمؾ الِجشد  5

اٌّخشٚؽٟ اٌّزطبثك 

ثذائشح ػشع ل١بع١خ 

 ٚثذائشرٟ ػشع

أشبء ِغمؾ الِجشد 

اٌّخشٚؽٟ اٌّزطبثك ثذائشح 

ػشع ل١بع١خ ٚثذائشرٟ 

 ػشع

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

أشبء ِغمؾ ثْٛ  5 رشج١ه ٚفٙشعخ اٌخشائؾ اٌطٛثٛغشاف١خ. 10

 اٌّزغبٚٞ اٌّغبزخ

أشبء ِغمؾ ثْٛ اٌّزغبٚٞ 

 اٌّغبزخ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

دٚس االٌٛاْ ٚا١ّ٘زٙب فٟ اٌخشائؾ,أظّخ   11

 االٌٛاْ, رجب٠ٓ ل١ّخ اٌٍْٛ,ِمبعبد االٌٛاْ

ه ٚفٙشعخ رشج١ 5

اٌخشائؾ 

رشج١ه ٚفٙشعخ اٌخشائؾ 

 اٌطٛثٛغشاف١خ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

 اٌطٛثٛغشاف١خ ,أزخبة االٌٛاْ

اٌشِٛص اٌطٛثٛغشاف١خ ) اٌشِٛص اٌّٛلؼ١خ  12

 ٚاٌخط١خ ٚاٌّغبز١خ ( ٚرظ١ٕفٙب

اعزخذاَ االٌٛاْ فٟ  5

 رشع١ُ اٌخشائؾ

اعزخذاَ االٌٛاْ فٟ رشع١ُ 

 اٌخشائؾ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رٕط١ك اٌخشائؾ اٌطٛثٛغشاف١خ ِٚٛاطفبد  13

 اٌخؾ ، ؽشق رٕف١زٖ فٟ اٌخشائؾ .

رشع١ُ اٌشِٛص  5

اٌطٛثٛغشاف١خ 

 ثأطٕبفٙب

رشع١ُ اٌشِٛص اٌطٛثٛغشاف١خ 

 ثأطٕبفٙب

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رظ١ُّ اٌخشائؾ ) ػٕبطش اٌخبسؽخ  14

اٌطٛثٛغشاف١خ ٚٚظبئفٙب (ٚاٌزٛاصْ اٌجظشٞ 

 سؽخ.ث١ٓ ِىٛٔبد اٌخب

رٕط١ك خبسؽخ زشف١ب  5

ٚسل١ّب ِغزخذِب 

ِٛاطفبد اٌخؾ 

 ٚاالٌٛاْ

رٕط١ك خبسؽخ زشف١ب ٚسل١ّب 

ِغزخذِب ِٛاطفبد اٌخؾ 

 ٚاالٌٛاْ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رظ١ُّ اٌخشائؾ )ِفَٙٛ اٌزظ١ُّ  15

ِٚجبدئٗ(,االّٔبؽ إٌمط١خ ٚاٌخط١خ ٚثبشىبي 

 ِزجب٠ٕخ

رظ١ُّ خبسؽخ ثىبفخ  5

زٛاصْ ػٕبطش٘ب ٚاٌ

 ث١ٓ ِىٛٔبرٙب

رظ١ُّ خبسؽخ ثىبفخ 

ػٕبطش٘ب ٚاٌزٛاصْ ث١ٓ 

 ِىٛٔبرٙب

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 the baseو١ف١خ اػذاد اٌّشرغُ االعبط) 16

map (()ؽش٠مخ اٌسفش ٚاٌزسج١ش)فظً ٚرشو١ت

 االٌٛاْ((.

اعزخذاَ االّٔبؽ  5

إٌّمطخ ٚاٌّخططخ 

ٚاشىبي ِزجب٠ٕخ  

ٌزّث١ً اٌشِٛص 

 و١ّب. اٌّغبز١خ 

اعزخذاَ االّٔبؽ إٌّمطخ 

ٚاٌّخططخ ٚاشىبي ِزجب٠ٕخ  

ٌزّث١ً اٌشِٛص اٌّغبز١خ  

 و١ّب.

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اػذاد خضء ِٓ خبسؽخ  5 ػ١ٍّبد ٔغخ ٚؽجبػخ اٌخشائؾ. 17

ؽٛثٛغشاف١خ )خبسؽخ 

اعبط ,ػضي ٚرشو١ت 

 االٌٛاْ(

اػذاد خضء ِٓ خبسؽخ 

ؽٛثٛغشاف١خ )خبسؽخ اعبط 

 رشو١ت االٌٛاْ(,ػضي ٚ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌزٍخ١ض اٌخشائطٟ)اٌزؼ١ُّ( ٚػ١ٍّبد   18

 اٌزٍخ١ض.

ص٠بسح ػ١ٍّخ ٌّطجؼخ   5

ازذ دٚائش اٌذٌٚخ راد 

 اٌؼاللخ ثبالخزظبص

ص٠بسح ػ١ٍّخ ٌّطجؼخ  ازذ 

دٚائش اٌذٌٚخ راد اٌؼاللخ 

 ثبالخزظبص

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

) االصازخ اٌّٛلؼ١خ  اٌزٍخ١ض اٌخشائطٟ  19

ٚاٌّجبٌغخ اٌزشع١ّ١خ)ٚرفغ١ش ٚرس١ًٍ اٌخشائؾ 

 اٌطٛثٛغشاف١خ.

رظغ١ش ِم١بط خبسؽخ  5

ؽٛثٛغشاف١خ ِخزٍفخ 

ٚرطج١ك ػ١ٍّبد 

 اٌزٍخ١ض

رظغ١ش ِم١بط خبسؽخ 

ؽٛثٛغشاف١خ ِخزٍفخ ٚرطج١ك 

 ػ١ٍّبد اٌزٍخ١ض

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌخشائؾ  20

ب،أٛاػٙب(ٚاٌخاٌّٛػٛػ١خ)رؼش٠فٙب،ِظبدس٘

 سائؾ االزظبئ١خ ٚرطج١ك االٌٛاْ ف١ٙب.

رٍخ١ض خضء ِٓ  5

خبسؽخ ؽٛثٛغشاف١خ 

ٚرٛػ١ر االصازخ 

اٌّٛلؼ١خ ٚاٌّجبٌغخ 

 اٌزشع١ّ١خ

رٍخ١ض خضء ِٓ خبسؽخ 

ؽٛثٛغشاف١خ ٚرٛػ١ر 

االصازخ اٌّٛلؼ١خ ٚاٌّجبٌغخ 

 اٌزشع١ّ١خ

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اػذاد خبسؽخ  5 ا١ّ٘زٙب اٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ ٚأٛاػٙب ٚ 21

ِٛػٛػ١خ ِٓ ث١بٔبد 

 ازظبئ١خ  

اػذاد خبسؽخ ِٛػٛػ١خ ِٓ 

 ث١بٔبد ازظبئ١خ  

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اٌّشبؽ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌخشائؾ اٌشل١ّخ  22

ِٚٛاطفبرٙب ٚأٛاع اِزذاد ٍِفبرٙب ٚاٌج١بٔبد 

 اٌشجى١خ ٚاٌّزدٙخ,.

رّث١ً اٌج١بٔبد   5

االزظبئ١خ ثشعَٛ 

١خ )خط١خ اٚ ث١بٔ

 شؼبػ١خ اٚ ....اٌخ(

رّث١ً اٌج١بٔبد االزظبئ١خ  

ثشعَٛ ث١ب١ٔخ )خط١خ اٚ 

 شؼبػ١خ اٚ ....اٌخ(

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ضؼ١ٍُ  اعزخذاَ اٌّشبؽ االٌىزشٟٚٔ اعزخذاَ اٌّشبؽ  5اٌخشائؾ اٌىٕزٛس٠خ ٚثشٔبِح اي  23

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   



 

االٌىزشٟٚٔ ٌغشع  )(,)رٕظ١جٗ,اٌٛاخٙخ, اٌمٛائُ(

رس٠ًٛ اٌخشائؾ 

اٌزم١ٍذ٠خ اٌٝ سل١ّخ 

ٔٙب ثبوثش ِٓ ٚخض

اِزذاد ٚاالؽالع ػٍٝ 

اٌج١بٔبد 

اٌشجى١خ)اٌظٛس 

 اٌفؼبئ١خ(.

ٌغشع رس٠ًٛ اٌخشائؾ 

اٌزم١ٍذ٠خ اٌٝ سل١ّخ ٚخضٔٙب 

ثبوثش ِٓ اِزذاد ٚاالؽالع 

ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌشجى١خ)اٌظٛس 

 اٌفؼبئ١خ(.

ىٕزٛس٠خ رؼذ٠ً ِٛاطفبد اٌخبسؽخ اٌ 24

اٌشل١ّخ)فشص اٌخطٛؽ اٌشئ١غ١خ ٚاٌثب٠ٛٔخ 

ٚرثج١ذ اٌفزشح اٌىٕزٛس٠خ ٚاػبفخ ػٕبطش 

 اٌخبسؽخ.

اٌزؼشف ػٍٝ ثشٔبِح  5

)رٕظ١جٗ   surferاي

 ,اٌٛاخٙٗ ,اٌمٛائُ(

اٌزؼشف ػٍٝ ثشٔبِح 

)رٕظ١جٗ   surferاي

 ,اٌٛاخٙٗ ,اٌمٛائُ(

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

اػذاد خبسؽخ وٕزٛس٠خ  ١ّ3D 5خ اػذاد خبسؽخ وٕزٛس٠خ سل 25

سل١ّخ ثبعزخذاَ 

 Surferثشٔبِح اي 

اػذاد خبسؽخ وٕزٛس٠خ سل١ّخ 

ثبعزخذاَ ثشٔبِح اي 

Surfer 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 GIS10ِفَٙٛ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ  26

 ِىٛٔبرٗ ,اٌٛاخٙخ ٚاِىب١ٔبرٗ.

رؼذ٠ً ِٛاطفبد  5

اٌخبسؽخ اٌىٕزٛس٠خ 

اٌخطٛؽ اٌشل١ّخ )فشص 

اٌشئ١غ١خ 

ٚاٌثب٠ٛٔخ,اٌفزشح 

اٌىٕزٛس٠خ( ,اػبفخ 

 ػٕبطش اٌخبسؽخ 

رؼذ٠ً ِٛاطفبد اٌخبسؽخ 

اٌىٕزٛس٠خ اٌشل١ّخ )فشص 

اٌخطٛؽ اٌشئ١غ١خ 

ٚاٌثب٠ٛٔخ,اٌفزشح اٌىٕزٛس٠خ( 

 ,اػبفخ ػٕبطش اٌخبسؽخ 

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 Arcاػذاد ِششٚع ثبعزخذاَ ثشٔبِح  ,  27

Catalogٔظبَ  ٚاخز١بسWGS1984 

ٚاٌّغمؾ ٚإٌطبق إٌّبعت  زغت اٌّٛلغ 

 ٚاػذاد اٌطجمبد زغت اطٕبف اٌّؼبٌُ.

رس١ًٍ اٌخبسؽخ  5

اٌىٕزٛس٠خ ٚاػذاد٘ب 

 ثالث١خ االثؼبد

رس١ًٍ اٌخبسؽخ اٌىٕزٛس٠خ 

 ٚاػذاد٘ب ثالث١خ االثؼبد

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

رشع١ُ اٌّؼبٌُ اٌطٛثٛغشاف١خ ثأطٕبفٙب ث١ٙئخ  28

 مبد ٚرؼذ٠ً ِٛاطفبرٙبؽج

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظبَ  5

اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ 

 (

(GISٚاخٙزٗ,ِىٛٔب(

 رٗ,لٛائّٗ(

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد 

اٌدغشاف١خ ) 

(GISٚاخٙزٗ,ِىٛٔبرٗ,لٛا(

 ئّٗ(

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

ٚٔظبَ اٌّؼٍِٛبد Surferرؼش١ك ثشٔبِح اي  29

ػ١خ اٌدغشاف١خ فٟ اػذاد اٌخشائؾ اٌّٛػٛ

 ٌزّث١ً ؽٛثٛغشاف١خ عطر االسع

اػذاد ِششٚع  5

ثبعزخذاَ ثشٔبِح  , 

Arc 

Catalog ٚاخز١بس

 WGS1984ٔظبَ 

ٚاٌّغمؾ ٚإٌطبق 

إٌّبعت ٌّٛلغ 

اٌّششٚع,ٚو١ف١خ 

 اػذاد اٌطجمبد.

اػذاد ِششٚع ثبعزخذاَ 

 Arcثشٔبِح  , 

Catalog َٚاخز١بس ٔظب

WGS1984  ٚاٌّغمؾ

ٚإٌطبق إٌّبعت ٌّٛلغ 

ع,ٚو١ف١خ اػذاد اٌّششٚ

 اٌطجمبد.

ضؼ١ٍُ  

 ِذِؽ 
 جٌىطش١ٔٚس   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ  13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د.٘حشُ ٠كٟ جٌّظشف, ِرحدب ػٍُ جٌخشجتؾ,جٌطرؼس    -1 ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس 1

 ذغذجد 1982جالٌٚٝ,

د.٘حشُ ٠كٟ جٌّظشف ,ضّحس٠ٓ ضطر١م١س فٟ ػٍُ  -2

 .ذغذجد1986جٌخشجتؾ,

  ,ذغذجد1980د.خؼش جٌؼرحدٞ,جٌىحسضٛوشجفٟ,ِغحلؾ جٌخشجتؾ,
Robinson,J,S.,"Elements of cartography",5   (  جٌّظحدس)ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س 2

th
 

Ed.,1980 

1- Keats,J,S.,"Cartography Design and 

Production",3
rd

 Ed.,198 

جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٟ ٠ٛطٝ ذٙح                 

 (  ....,جٌطمحس٠ش , جٌّؿالش جٌؼ١ٍّس ) 
 

ِٛجلغ جالٔطش١ٔص , ١ٔٚسخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش

.... 
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