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 ساعة معتمدة 61االجبارية:  متطلبات الكلية

 .4صالع على المعلومات : يمكن العودة الى متطلبات الكلية االجبارية ووصفها , * لإلط

 

 ساعة معتمدة 8: البرنامج متطلبات

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Mathematics (1) 3 1 الرياضيات             ACA135 5002 

Engineering Drawing  5 الرسم الهندسي               ME 121 5002 

Engineering workshop  5  المشغل الهندسي             ME 123 5002 

Industrial Supervision & Org. 1 األشراف والتنظيم الصناعي   ME 111 5002 

 

 :البرنامج متطلباتوصف 

 :6الريـاضيـات  - 7002

المثلثية واألُسيية واللوررتمييةا النهاييات ونظرييات عليه النهايياتا  االتصيالا  المشيت ة األوليه  وقواعيد االقترانات الرياضية الجبرية و

االشت اق واالقترانات الجبرية واألُسية واللوررتميةا تطبي ات عله المشت ة األوله ومنها رسيم المنننييات ا التكاميل المنيدود  ااالشت اق 

 االقترانات بأنواعها المختلفةا  طرائق التكامل وتكامل ا  وتطبي اته

 الرسم الهندسي: - 7001

لغة الرسما أدوات الرسما قياسات وأنجيام لونيات الرسيما أنيواخ الخطيوطا التملييات الهندسييةا تنفييق رسيم بم ييا  رسيم منيدد  تكبيير 

 ظير الهندسيةا الرسم باليد النرة استنتاج المس ط الثالثااإلس اط المتتامدا رسم المناا وتصغير( 

 المشغل الهندسي:- 7002

المتييادو ومواصييفاتهاا الخصييائص والمواصييفاتا أدوات ال يييا  بمختلييف أنواعهيياا تخطيييط وتشييكيل قطييد التمييلا المبييارد اليدويييةا 

التمدييدات الكهربائييةا أجهياة ال ييا  الكهربائيية وتشيغيل  المنشارا قيص المتيادوا ربيط قطيد التميل بالتباشييما لنيام ال يو  الكهربيائيا

 اآلالت والمنركات والمنوالت الكهربائيةا التناصر والدوائر اإللكترونيةا

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 7004

باإلضييا ة ىلييه ا ة التتريييف بمبييادت التنظيييم والتخطيييط الصييناعيا دراسيية التكيياليف ونسييابات الجييدوي االقتصييادية للمشيياريد الصييناعي

 برامج الصنة المهنية والسالمة واألمو الصناعي ومتطلباتهاا والتالقات الصناعية ومتطلباتهاا
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 ساعة معتمدة  84اإلجبارية :  متطلبات تخصص المساحة

 ةالمساق باللغة اإلنجليزي
س.
 م

 المساق  رمز المساق باللغة العربية
رقم 

 المساق

Surveying I 5  1 المسانة )                  CIVS120 5125 

Surveying I Practical 1  عملي(1 المسانة/                  CIVS110 5123 

Highway Engineering 3 هندسة الطرق CIVT130 5122 

Highway Drawing 1 رسم الطرق CIVT211 5122 

Surveying II 3  5 المسانة) CIVS131 5122 

Surveying II Practical 5  عملي(5 المسانة/ CIVS121 5122 

Surveying I 5  3 المسانة) CIVS222 5122 

Surveying III Practical 5 5120  /عملي(3  المسانة 

Cartography(1) 1 رسم الخرائط CIVP110 5125 

Trigonometry 3 المثلثات CIVP132 5123 

Cadastral Surveying 3 المسانة الت ارية والتشريتية CIVS234 5122 

Cadastral Surveying 
Practical 

 CIVS214 5122 المسانة الت ارية والتشريتية/عملي 1

Aerial Photography & 
Remote Sensing 

 CIVP223 5122 التصوير الجوي واالستشتار عو بتد 5

Map  Reading & The 
Interpretation of Aerial 
Photographs.  

 CIVP224 5122 الصور الجويةقراءة الخرائط وتفسير  5

Geomorphology 5 الجيومور ولوجيا CIVG222 5122 

Astronomy 5 الفلك CIVP225 5122 

Map Completion 5 تكملة الخرائط CIVP221 5500 

Geophysics 5 الجيو ياياء CIVG221 5501 

Quantity Surv. & Spec.5 5 نساب الكميات والمواصفات CIVC124 5505 

Geodesy 5 الجيودياياء CIVP226 5503 

Geodesy  Practical 5 الجيودياياء /عملي CIVP227 5502 

Field Training I 3 1  التدريب الميداني           ) CIVS235 5502 

Field Training II 3 5 التدريب الميداني              ) CIVS236 5502 

 

 المساحة :تخصص متطلبات وصف 

 :6مساحة ال -7617

يغطييي هييقا المسيياق مواضيييد ال يييا  وأدواتييه ام ييايي  الرسييم للخييرائط المسييانيةا  طرائييق نسيياب المسيياناتا المسييانة بييالجناير 

 االننرا اتا اللونة المستويةا  المياانية والخرائط الكنتوريةا توقيد المشاريدا

 / عملي : 6المساحة  -7612

 وتدريب الطالب عله أعمال المسح ميدانيااا النظري  ي الن ل  (1 ر    ي مسانة يتم تدريب الطالب عله تطبي ات ما يد

 هندسة الطرق : - 7628

التتريف بأنواخ الطيرقا خصيائص مسيتتمل الطرييق والمركبيةا المتلوميات الالامية لتصيميم طرييقا اختييار مسيار الطرييقا التصيميم 

لترضيي وتنفييق جسيم الطرييقا ىنشياء التبيارات واألرصيفةا الخلطيات اإلسيفلتية األ  ي والرأسي والمخطيط النهيائي للطرييقا التصيميم ا

 والخرسانيةا هندسة المرورا خراب وصيانة الطرقا اإلدارة وال بولا

 طرق :الرسم   -7624

  ييا التصيميم التتريف بأوراق الرسم وأنواخ الخطوطا وندات ال يا ا الكتابةا المخططات الطبوررا يةا رسم المساراتا التصيميم األ

 الرأسيا الم اطد الترضيةا م اطد عرضية نموقجيةا شكل الكميات التراكمي وسائل تنظيم المرورا الت اطتاتا اللونات النهائيةا
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 (: 7)المساحة  -7642

 يات بجهياا الثيودولييتا جهاا الثيودوليت بأنواعه ومبدأ عملها أنواخ أجهاة الثيودوليت ا قيا  الاوايا األ  ية والرأسييةا قييا  االننرا

التطبي يات المختلفيية باسييتخدام جهيياا الثيودوليييت ا المضييلتات بأنواعهييا وطرائييق تصيينينها باسييتخدام قييانوو البوصييلةا نبييقة عييو أنظميية 

اإلنييداثيات المختلفيية ا نسيياب اإلنييداثيات المسييتطيلة وتصيينينها ا نسيياب اإلنييداثيات باسييتخدام طرائييق الت يياطد األمييامي والخلفييي ا 

 رائق التنويل بيو أنظمة اإلنداثيات المستطيلة ا نبقه عو المسانة التاكيوميترية وتطبي اتهااط

 :/عملي7المساحة  -7644

التترف عله اسيتخدام جهياا الثيودولييت وضيبطة ا قييا  الاواييا اال  يية والرأسيية ا قييا  طيول هيدف يمكيو الوصيول الييه وهيدف ال 

وليييت ا توقيييد الاوايييا ا عمييل مضييلد م فييل ومفتييوة ا توقيييد أبنييية مختلفيية بواسييطة الثيودوليييت ا يمكييو الوصييول اليييه وبواسييطة الثيود

 التترف عله استخدام اللونة المستوية ور د قطتة أرض صغيرة بواسطتها بالطرائق المختلفة ا الر د بإستخدام التاكيوميترا

 ( / نظري وعملي :2المساحة ) 7620, 7642

 الطبوررا يا توقيد المنشآت الهندسيةا اإلنداثياتا المسح

 : 6رسم الخرائط  -7627

التترييف بيأدوات الرسيم واسييتتماالتهاا رسيم األشيكال الهندسييةا تتليييم الرصياص والفرجيارا الشيبكة المتسييامتة وتناييل الن ياط بوسيياطة 

 ورسم الخطوط بالرصاص والتدرب عله استتمال أقالم التنبيرا ااالنداثيات

 مثلثات :ال  -7622

المتغيييراتا المنننيييات المسييتويةا المصييفو ات  ةالييدوال الدائرييية التكسيييةا قييوانيو المثلثييات األساسيييةا المثلثييات الكرويييةا الييدوال متتييدد

 نصاءا االننراف المتياري وم ايي  التشتتاوالمتادالت الخطيةا أس  اإل

 نظري وعملي : يةالمساحة العقارية والتشريع  -7622,  7628

مختلفية األشيكالا ت سييم نمياقج متنوعية ميو قطيد  يجياد مسيانات قطيد أراض  ىوصف قطد األراضي لغاييات التسيجيل وتوثييق الملكييةا 

 األراضيا ى راا نماقج متنوعة مو قطد األراضيا ى راا ش ة نموقجيةا تتديل الندودا ىعادة الندودا

 التصوير الجوي واالستشعار عن بعد :  -7621

التصوير الجوي واالستشتار عو بتدا وسائل النصول عليه المتلومياتا أسي   يايائييةا وصيور جويية وكياميرات وأ يالما  م دمة عو

 وصور جوية متتددة األطيافا وكواشفا ورادارا وأقمار صناعية للمصادر الطبيتيةا ومتالجة الصورا

 وتفسير الصور الجوية : ائطقراءة الخر - 7622

الوثييائق التييي تشييمل مخططييات األراضيييا الخييرائط الطبوررا يييةا الصييور الجويييةا م يييا  الرسييما المتلومييات التتييرف علييه أنييواخ 

الهامشية المتلومات الداخليةا اإلنداثياتا الشبكة الجيوديايةا الصور الجويةا قيا  الصور الجوييةا جهياا السيديوسيكوب واسيتخدامها 

نات ن اط االرتفياخا لونية الكنتيورا لونيات بيرمياتر ا الوثيائق المسيتخدمة  يي تفسيير الرؤية المجسمةا لونة المتلومات المستويةا لو

الصور الجويةا استخدام الصور الجوية لتملية تصنيف الماروعات والمياها عمليات التصنيفا ربيط جمييد اللونيات للتأكيد ميو تطيابق 

 لومات التي جمتت بوساطة التصوير الجويا تالم

 يا :الجيومورفولوج - 7624

 التترف عله تكويو الصخور المختلفة  ي بالدنا والتترض للمياه الجو ية داخل هقه الصخور وكيفية استخراجهاا

 الفلك : -7622

 مراجتة قوانيو الضوءا م دمة عامة عو الفلكا الكرة السماوية واالنداثياتا التوقيت الفلكيا المثلث الفلكي وتطبي اتها

 : ائطتكملة الخر - 7700

 التكملة المبدئية  األولية(ا -مراجتة الخرائط  -التكملة الميدانية  -التكملة المكتبية  -وتهدف ىله تنليل الصور الجوية 
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 الجيوفيزياء : - 7706

ربائيية مدخل عاما لمنة عو المغناطيسية األرضية وتطبي اتهاا لمنة عو الجاقبية األرضية وتطبي اتهاا ت نيات جيو يايائية أخيريا الكه

 اإلشتاعيةا لمنة عو الاالال الطبيتية ونظرية الصفائحا ال ياسات الالااليةا الاالال االصطناعية واستخداماتهاا

 الجيوديزياء :  -7702

م دمييية عاميييةا شيييكل األرضا أنظمييية اإلنيييداثياتا النسيييابات عليييه سيييطح الكيييرةا الشيييبكات الجيوديايييية والتثلييييثا طري ييية المربتيييات 

 ط األنكاما االرتفاعات والتسوية الدقي ةا أنظمة اإلس اطاا الصغريا ن ا

 الجيوديزياء / عملي : - 7708

 النسابات الجيوديايةا الشبكات الجيوديايةا الرصد الفلكيا

 ( :7, 6تدريب ميداني )  -7701, 7702

و مجيياري عيو طريييق عمييل مياانييية وعمييل مشييروخ تندييد شييبكة مييياه أ ا عميل مشيياريد لر ييد وى يراا مسييانات واسييتة مييو األراضيي

 ومناسيب منط ة متينةا


