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  في
 نظم المعلومات الجغرافية تخصص 

تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم 
وتطبق اعتباراً من مطلع ) الجلسة الخامسة عشر(م 71/1/2018تاريخ   434/2017/2018

 )2017/2018(العام الجامعي 
الهندسـة المعماريـة   عية المتوسطة في برنامج تكنولوجيا لنيل الدرجة الجامة تتكون الخطة الدراسي

ساعة معتمدة، موزعة علـى النحـو   ) 72(من نظم المعلومات الجغرافية تخصص / والمدنية والبيئة
   :اآلتي

  ساعة معتمدة  المتطلب  الرقم
  12  المهارات العامة  .1
  6  التشغيلمهارات   .2
  9  العلوم المساندة  .3
  45  المهارات المتخصصة  .4

  72  المجموع
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  :وصف مخرجات التخصص
والمسـاحة   سـتخدام انظمـة المعلومـات الجغرافيـة    المؤهلين إلى إعداد تقنيين  يهدف التخصص

بعد لتحديث  عن نية االستشعارخدام تقالتصويربة  في انتاج الخرائط الطوبغرافية والموضوعية واست
  الخرائط

  
  :المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة

 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة اسم المجال رقمال
 عملي نظري

نظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار  1
 عن بعد

انظمة المعلومات الجغرافية ومختبراتها، واالستشعار عن  6 14
 بعد ومختبراتهاوالخرائط الرقمية

تصويرية ومختبراتها وتفسير الصور المساحة الجوية وال 4 6  المساحة الجوية والتصويرية 2
 الجوية والجولوجيا

 مواد المساحة ومختبراتها ونظام التوقيع العالمي ومختبره 3 9 المساحة الكالسيكية ونظام التوقيع العالمي 3
  3 - التدريب الميداني .4

 م.س 45 16 29 مجموع الساعات المعتمدة
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  "لجغرافية نظم المعلومات ا "لتخصص الخطة الدراسية 
=====================================================  

 :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي) 12(المهارات العامة، : أوالً
 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 020000111
  0 3 3 الميةالثقافة اإلس 020000121
  0 2 2 التربية الوطنية 020000131
  0 1 1 العلوم العسكرية 020000181
   0  3  3  انجليزي/ مهارات لغوية  020000101

  0 12 12 )م.س(المجموع 

 
  :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي) 6(، مهارات التشغيل: ثانياً

 لسابقالمتطلب ا عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والبيئة المهنية 020000141

  0 6 6 )م.س(المجموع 

  
  :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي) 9(المهارات المساندة، : ثالثاً

 المتطلب السابق عملي ظرين م.س اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 مفاهيم رياضية 020000151
  0 3 3 مفاهيم فيزيائية 020000161
 *020000161 3 0 1 مختبر مفاهيم فيزيائية 020000162
  6 0 2 الرسم الهندسي بالحاسوب 020000171

  3 6 9 )م.س(المجموع 

  
  
  
 



 جامعة البلقاء التطبيقية

 
 
  

 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

October, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

  
  "رافية نظم المعلومات الجغتخصص  "لتخصص الخطة الدراسية 

==================================================  

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي) 45(المهارات المتخصصة، : رابعاً
  رمز المادة اسم المادة م.س  نظري  عملي  المتطلب السابق

  020106111 1مساحة  3  3  0  
  020106112 1مختبر مساحة  1  0  3  **020106111
  020107211  النمذجة والتحليل المكاني  3  2  3  020106261

  020107121 الجولوجيا 3  2  3  
  020107131 الخرائط  مهارات تصميم 3  2  3  
  020106151 وتطبيقاته نظام التوقيع العالمي 2  2  0  
  020106152 وتطبيقاته مختبر نظام التوقيع العالمي 1  0  3  
  020106215 المساحة التصويرية 3  3  0  

  020106216 مختبر المساحة التصويرية 1  0  3  **020106215
  020106171 1استشعار عن بعد 3  3  0  

  020106172 1مختبر استشعار عن بعد 1  0  3  **020106171
  020106271 2استشعار عن بعد 3  3  0  020106171
  020106272 2مختبر استشعار عن بعد 1  0  3  **020106271

  020106161 1افية انظمة المعلومات الجغر 3  3  0  
  020106162  1مختبر انظمة المعلومات الجغرافية  1  0  3  **020106161
  020106261 2انظمة المعلومات الجغرافية 3  3  0  020106161
  020106262 2مختبر انظمة المعلومات الجغرافية 1  0  3  **020106261

  020107241 تفسير صور جوية 3  1  6  
  020107251 قميةالر الخرائط 3  2  3  
  020107291  تدريب ميداني  3  0  *  
  مجموع الساعات  45  29  16  

  .أسابيع) 8(تدريب عملي متواصل لمدة  - *
 متطلب متزامن - **
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  "(GIS)نظم المعلومات الجغرافية تخصص  "الخطة االسترشادية لتخصص 
==========================================  

  راسي الثانيالفصل الد  الفصل الدراسي األول
  .م.س  رقم المادة  اسم المادة  .م.س  رقم المادة  اسم المادة

المواطنة اإليجابية ومهارات 
  الحياة

  020000122  مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية  3  020000111
2  

  2  020000131  تربية وطنية  3  020000101  انجليزي/ مهارات لغوية
  2  020000141  المهنيةمة والبيئة والسالالصحة   3  020000151  مفاهيم رياضية
  3  020107131  مهارات تصميم الخرائط  3  020000161  مفاهيم فيزيائية

  1  020000162  مختبر مفاهيم فيزيائية  3  020106111  1 مساحة
  3  020106171 1استشعار عن بعد  2  020000171  الرسم الهندسي بالحاسوب

  1  020106172 1بعد مختبر استشعار عن  1  020106112  1 مساحةمختبر 
  3  020106161 1انظمة المعلومات الجغرافية       
  1  020106162  1مختبر انظمة المعلومات الجغرافية       

  18  المجموع  18  المجموع
  

  الفصل الدراسي الرابع  الفصل الدراسي الثالث
  .م.س  رقم المادة  اسم المادة  .م.س  رقم المادة  اسم المادة

  2  020000231  ريادة األعمال  3  020106261 2افيةالمعلومات الجغر ةنظما
  1  020000181  علوم عسكرية  1  020106262 2المعلومات الجغرافية ةنظمامختبر 

  3  020107211 النمذجة والتحليل المكاني  3  020106271 2استشعار عن بعد

  3  020107121 ولوجيايالج  1  020106272 2مختبر استشعار عن بعد

  3  020107251  قميةالر الخرائط  3  020106215 المساحة التصويرية

  3  020107241 تفسير صور جوية  1  020106216 المساحة التصويريةمختبر 
  3  020102291  تدريب  3  020000121  ثقافة اسالمية

        2  020106151  وتطبيقاته نظام التوقيع العالمي
 مختبر نظام التوقيع العالمي

 وتطبيقاته
020106152  1       

  18  المجموع  18  وعالمجم
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  "(GIS)نظم المعلومات الجغرافية تخصص  "الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص 
  

  الثقافة العامة: أوالً
  )0-3: 3( 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

ذه المهارات ستخدام هيوضح المساق مفهوم المواطنة ومهارات الحياة وأهميتهما في اكتساب مهارات قيمه، والعمل على ا
حيث ان المساق يراعي بناء المعرفه في الموضوعات في سعيهم للحصول على تعليم افضل ونتائج ايجابيه في العمل، 

التي يتضمنها البرنامج كما ويبني المهارة عند الشباب الستخدامها في تطبيق المعرفه كما ويبني الثقه في قدرات الشباب 
والمهارة باالضافه الى توفير الدعم الشخصي والبيئي لتغيير السلوك من خالل تعزيز قيم  ذه المعرفهعلى استخدام ه

 .المواطنة االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل المجتمعي التطوعي
  )0-3: 3( 020000121الثقافة اإلسالمية 

  .وأهدافها وظائفها – بها لقةالمتع والنظم وموضوعاتها معانيها وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عليها تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات مصادر. 2
 .اإلسالمية الثقافة خصائص. 3
 واإليمان العلم بين والعالقة والعلم، اإلسالم. 4
 .اإلسالمية الثقافة تواجه التي التحديات. 5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبهات رد. 6
 .اإلسالمية الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية خالقاأل. 7
 .اإلسالمية النظم. 8

  )0-2: 2( 020000131التربية الوطنية 
يعد مساق التربية الوطنية من المتطلبات اإلجبارية لجميع طلبة كليات المجتمع األردنية وامتدادا عضويا لفلسـفة التربيـة   

من مجموعة " التربية الوطنية"ا من أبعاد اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وينطلق مساق الوطنية والتعليم باعتبارها بعد
الثوابت األردنية وعلى رأسها العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والدسـتور األردنـي والتجربـة    

 .الوطنية

  )0-1: 1( 020000181علوم عسكرية 
  الجيش العربي، أسلحة المناورة، أسلحة اإلسناد، أسلحة الخدمات/ ة وتطور القوات المسلحةنشأ: المحور األول
، 1968، معركة الكرامه 1967، 1948حروب (الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيلية : المحور الثاني
  الوطنية الشاملهالجيش العربي في التنمية  - ، دور القوات المسلحة األردنية)1973حرب تشرين 
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 األمن العام، المخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدني: المحور الثالث
  )0-3: 3( 020000101انجليزي / مهارات لغوية

The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 
introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 
with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 
biography, E-mail, and writing blog post.  

  
  

  مهارات التشغيل واالستخدام : ثانياً
  )0-2: 2( 020000122غة اإلنجليزية مهارات التواصل بالل

This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 
communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 
confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 
  )0-2: 2( 020000231ریادة األعمال 

یوضح المساق مفھوم ریادة األعمال، تأثیرھا في اإلقتصاد الوطني ودورھا في القضاء على البطالة، وكیفیة استحداث أفكار 
التي تعترضھا، وتقییم فرص نجاحھا من خالل  ریادیة ومبتكرة لتوائم احتیاجات المجتمع و مواجھة المخاطر والتحدیات

دراسة الجدوى، وكیفیة حساب كلفتھا وتمویلھا وإدارة شؤؤونھا المالیة، وكیفیة عمل تسویق لھا، والطبیعة القانونیة لھا وخطة 
 .العمل الالزمة للبدء بھا مع التركیز على التجربة األردنیة في ھذا المجال

  )0-2: 2( 020000141نیة الصحة والسالمة والبیئة المھ
ف   .اھداف الصحة والسالمة في بیئة العمل وطرق حمایة المتواجدین والمتأثرین دراسة أھم االخطار وأكثرھا إنتشارا في مختل

ق       ة العمل و الحری ي بیئ ة ف مجاالت العمل ، تمییز المخاطر الكیماویة والبیولوجیة والسقوط من المرتفعات والمخاطر الفیزیائی
بط        والكھر رق ض ل وط المة العم حة وس ى الص ا عل اطر وتأثیرتھ ادر المخ ز مص ة، تمیی ن المالئم ة م اطر الناتج اء والمخ ب

ة حدوثھا        ي حال ا ف ى المخاطر       . المخاطر لتخفیف إحتمالیة حدوثھا والتخفیف من نتائجھ ة التسلسل الھرمي للسیطرة عل مناقش
  .االولیة في حاالت االصابات البشریةوطرق إختیار معدات الحمایة الشخصیة وتطبیق االسعافات 

 .التعرف على المتطلبات القانونیة االردنیة  الرئیسیة لحمایة العاملین

  
  

  العلوم المساندة: ثالثًا
  )0-3: 3( 020000151مفاھیم ریاضیة 

ات ع       داد والمجموعات والعملی دأ بمجموعات االع ث یب ة الخط    یعتبر ھذا المساق تمھیدا لعلم التفاضل والتكامل حی ا ومعادل لیھ
ات          م االقتران ات، ومن ث ادالت والمتباین واع من المع یة     (المستقیم وحل ان ة واالس ة والنسبیة والمثلثی رات الحدود والجذری كثی

وم الھندسي              ) واللوغریتمیة ى المفھ ك التعرف عل د ذل ة وبع ادالت مثلثی ة االساسیة وحل مع ات المثلثی اضافة للتطرق للمتطابق
ات االساسیة       للمشتقة وقواع وانین تكامل االقتران را قواعد وق د وقوانین االشتاق لبعض االقترانات وكذلك مفھوم النھایات واخی
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 .والمحددة في االھداف الخاصة

  )0-3: 3( 020000161مفاھیم فیزیائیة 
  )الحركھ و القوه و الطاقھ المیكانیكیھ(شرح وتوضیح لمفاھیم و تطبیقات الفیزیاء المیكانیكیھ  
 .ضیح المفاھیم األساسیھ في الضوء و خصائصھتو 
 .تعریف الطالب باساسیات الفیزیاء الحراریھ و مفاھیمھا 
التیار و . ،الجھد الكھربائي ، المجال الكھربائي، القوه الكھربائیھ.( مفاھیم في الكھرباء السكونیھ و المكھرباء المتحركھ  

 )المقاومھ الكھربائیھ

 )المواد المغناطیسیھ.النفاذیھ المغناطیسیھ، الحث المغناطیسي.( المفناطیسیھ األساسیھ و تطبیقاتھا التعریف بمفاھیم  الفیزیاء  

  )3-0: 1( 020000162مختبر مفاھیم فیزیائیة 
 یشمل المختبر التجارب الفیزیائیة االساسیة في مجال المیكانیكا و الكھرباء و المغناطیسیھ لتعزیز المفھوم الفیزیائي النظري  

  )6-0: 2( 020000171الرسم الھندسي بالحاسوب 
Introduction to AutoCAD, application of AutoCAD, commands, geometric entities. geometric 
construction. dimensioning, free –hand sketching, object representation, orthographic drawing 

and projections. 
 

 
  ھارات المتخصصةالم: رابعًا

 )0-3:3)( 020106111(1مساحة 

انواع االنحرافات  واالتجاھات  ، انظمة الزوایا ، القیاسات الخطیة ، انواع القیاسات ، اقسام المساحة ، مقدمة في علم المساحة 
  ونظریة االخطاء، وحساب االحداثیات ، المیزانیة ، 

)3- 0:1)(020106112(1مختبر مساحة   

  1ي لمفاھیم مساق المساحة التطبیق العمل 

 )3- 2:  3)(   020107121(ولوجیا یالج

یة،       رة االرض ي القش ؤثرة ف ة الم ة والخارجی ات الداخلی أة االرض ، العملی ا، نش ا وفروعھ م االرض والجولوجی ف بعل التعری
  المعادن والبلورات، الصخور وانواعھا واالحافیر، وتدریب على قراءت الخرائط الجیولوجیة

 )3-2: 3)( 020107131(ات تصمیم الخرائط مھار

العناصر ، انظمة االسقاط.اجراء القیاسات والحسابات على الخرائط. كیفیة اعداد الخرائط ، مقیاس الرسم ، انواع الخرئط  
  )م في المساحة.س3مالحظة انھ .  ( ومھارات تصمیم الخرائط، الرئیسیة والثانویة للخریطة
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 )GPS )020106151 )(2 :2-0 تطبیقاتھو نظام التوقیع العالمي

المي االخطاء      ،انظمة االقمار الصناعیھ  ع الع ات نظام التوقی واع الرصد  ، االرصاد  ، مكون ع     ،  ان المسح بواسطة نظام التوقی
  .العالم

 )3-0: 1)(  020106152  ( وتطبیقاتھمختبر نظام التوقیع العالمي 

  GPS ع العالميالتطبیق العملي لمفاھیم مساق نظام التوقی 

 )0-3: 3)( 020106215  (المساحة التصویریة 

، االبصار المجسم شروطھ واجھزتھ، مقیاس الرسم وحساباتھا،انواع الصور،مقدمة عن المساحة التصویریة واستعمالتھا
، رضينقاط الضبط اال، تخطیط خطة الطیران للتصویر الجوي ، اختالف المنظر، االزاحة في المواقع بفعل التضاریس

  الخرائط

  )3-0: 1)(  020106216(مختبر المساحة التصویریة 

  المساحة التصویریةالتطبیق العملي لمفاھیم مساق 

  )0-3: 3)(  020106171( 1استشعار عن بعد

د    ،اجھزة  االستشعار عن بعد ، تعریف االستشعار عن بعد عار عن بع ي االستش ور   ، مصادر المعلومات ف ل وتفسیر الص ، تحلی
  بیقات متنوعةتط

 )3- 0: 1)(020106172( 1مختبر استشعار عن بعد

  التطبیق العملي لمفاھیم مساق نظام االستشعار عن بعد 

 )0-3: 3)(   020106271( 2استشعار عن بعد

التصنیفات العصبیة وتصنیفات الكینونیة، المجسات الفوف طیفیة وتحلیل معطیاتھا، ممیزاتھا : طرق التصنفات المتقدمة 
  عیوبھا، الصور بإستخدام الردار التصویري ،موصفات مدارات االقمار الصناعیة وتأثیر الغالف الجوي وكرویة االرضو

  )3-0: 1)( 020106272( 2مختبر استشعار عن بعد

  2استشعار عن بعد تطبیقات على مساق

 )GIS)  020106161)(3 :3 - 0  1انظمة المعلومات الجغرافیة 

، مكونات نظم المعلومات الجغرافیة، ادارة المعلومات المكانیة وتصمیمھا ،المعلومات الجغرافیة خصائص ومفاھیم نظم 
  المساقط واالحداثیات،دور نظم المعلومات الجغرافیة في الخرائط الرقمیة ،  مصادر البیانات 

 )3- 0: 1)(   020106162( 1مختبر انظمة المعلومات الجغرافیة 



 جامعة البلقاء التطبيقية

 
 
  

 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

October, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

  .مساق انظمة امعلومات الجغرافیة التطبیق العملي لمفاھیم 

  )0- 3: 3) ( 020106261( 2انظمة المعلومات الجغرافیة

بناء قواعد البیانات الجغرافیة، وإنشاء الطبقات، وادخال البیانات المكانیة والوصفیة ، ترقیم ومعالجة وتحلیل البیانات ، ترمیز 
 كل نھائيالبیانات المكانیة والجغرافیة وتصمیم وإخراج الخرائط بش

   

  )3- 0: 1) ( 020106262( 2مختبر انظمة المعلومات الجغرافیة

 2انظمة المعلومات الجغرافیةتطبیق عملي على مساق 
   

  )6-1: 3)  (020107241( تفسير صور جوية

 طرق التفسير المرئي للصور الجوية ، انواع الصور الجوية ، تقنية االفالم الجوية المختلقة، المرشحات الضوئية
، تطبيقات تفسير الصور الجوية في الميادين المختلفة، تفسير منشأ المستخدمة، خواص بيانات الصور الجوية المتنوعة

  .اشكال سطح االرض من الصور الجوية ودورها الفعال في تحديد المواقع الهندسية المختلفة

   )3-2: 3( )  020107251(الرقمية  الخرائط

االسقاط، انظمة الترقيم، تعديل وعمل احداثيات للخرائط، االاخطاء وتوزيعها، النظام الخطي  جمع البيانات وتحويلها، نظم
العالقات المكانية، عمل الخرائط بإستخدام  باستخدام الترقينم اليدوي، والخلوي، وطرق تحويل االنظمة الخلوية الى خطية

  سوب، تطبيق مساقط الخرائط في االردن،الحاسوب، تشكيل الصور تلقائيا، وترقيمها ورسمها بإستخدام الحا

 )3-2:3)(020107211( النمذجة والتحلیل المكاني

تعلم التحلیل المكاني والنمذجة ومفھومھا من خالل البرمجیات وتحدید االماكن االكثر مالئمة النشاء المشاریع االنشائیة   
  .الت علیھاالجدیدة، وربط البیانات وانتاج الخرائط الكنتوریة وإجراء التحلی

  )ساعة تدریبیة 280: 3)( 020107291( التدریب 
  .تدریب میداني ومكتبي في الشركات المتخصصھ كتطبیق عملي لمتطلبات ومساقات التخصص 

 


