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 في
 مساحة التخصص 

 )حصريًا لكلية المركز الجغرافي الملكي األردني للعلوم المساحية(
تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم 

( وتطبق اعتبارًا من مطلع الخامسة عشر)الجلسة  م71/1/2018تاريخ   433/2017/2018
 (2017/2018(العام الجامعي 

الهندسلة المعماريلة والمدنيلة لنيل  الدرجلة الجامعيلة المتوسلطة فلي جرنلامل تكنولوجيلا ة تتكون الخطة الدراسي
  ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:72من ) المساحة/ تخصص والجيئة
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 المهارات العامة .1
 6 التشغي مهارات  .2
 9 المساندةالعلوم  .3
 45 المهارات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
ملن رفلو وتنزيل  وتحديلد المسلتويات تنفيل  األعملا  المسلاحية ل ملهللينإللى إعلداد تينيلين  يهدف التخصص

 .والمناسيب وعمليات االفراز العياري واالرضي
 
 

 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:
 

 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة مجالاسم ال الرقم
 عملي نظري

 ، مساحة جيوديزية3، مساحة  2؛مساحة  1مساحة   5 12 المساحة 1
، 2، مختجر مساحة  1المساحة العيارية ومختجر مساحة

 ، مختجر مساحة عيارية3مختجر مساحة 
 3 5 لندسة الطرق وحساب الكميات 2

 
 

ات الحاسوب في حساب الكميات، حساب كميات، ، تطجيي
 طرق،  لندسة

( ، انظمة المعلومات الجغرافية GPSنظام التوقيو العالمي ) 5 12 الخرائط والصور الجوية 3
(GIS مختجر انظمة المعلومات الجغرافية، االستشعار ، )
، تصوير جعد، مختجر االستشعار عن جعد، علم الخرائط نع

 جوي
  3 - التدريب الميداني .4

 س.م 45 16 29 مجموع الساعات المعتمدة
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 "مساحة اللتخصص "الخطة الدراسية 
===================================================== 

 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:12أواًل: المهارات العامة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 واطنة اإليجاجية ومهارات الحياةالم 020000111
  0 3 3 الثيافة اإلسالمية 020000121
  0 2 2 الترجية الوطنية 020000131
  0 1 1 العلوم العسكرية 020000181
  0 3 3 مهارات لغوية/ انجليزي 020000101

  0 12 12 المجموع )س.م(

 
 لى النحو اآلتي:( ساعات معتمدة موزعة ع6، )ثانيًا: مهارات التشغي 

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 مهارات التواص  جاللغة اإلنجليزية 020000122
  0 2 2 ريادة األعما  020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والجيئة المهنية 020000141

  0 6 6 المجموع )س.م(

 
 عات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:( سا9ثالثًا: المهارات المساندة، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 مفاليم رياضية 020000151
  0 3 3 مفاليم فيزيائية 020000161
 *020000161 3 0 1 مختجر مفاليم فيزيائية 020000162
  6 0 2 الرسم الهندسي جالحاسوب 020000171

  3 6 9 المجموع )س.م(
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 "مساحة اللتخصص "الخطة الدراسية 
================================================== 

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

  0 3 3 1مساحة  020106111
 **020106111 3 0 1 1جر مساحة مخت 020106112
 020106111 0 3 3 2مساحة  020106113
 **020106113 3 0 1 2مختجر مساحة  020106114
 020106113 0 2 2 3مساحة  020106211
 **020106211 3 0 1 3مختجر مساحة  020106212
 020000171 6 0 2 المدنيرسم  020101121
  3 2 3 حساب كميات 020106131
 020106211 3 2 3 طرقاللندسة أساسيات  020106241
  0 2 2 نظام التوقيو العالمي وتطجيياته 020106151
 **020106151 3 0 1 مختجر نظام التوقيو العالمي وتطجيياته 020106152
  0 2 2 مساحة عيارية 020106213
 **020106213 3 0 1 مختجر مساحة عيارية 020106214
  3 2 3 جيوديزيا 020106115
  0 3 3 1 انظمة المعلومات الجغرافية 020106161
 **020106161 3 0 1 1 مختجر انظمة المعلومات الجغرافية 020106162
  3 1 2 علم الخرائط 020102182
  0 3 3   المساحة التصويرية 020106215
 **020106215 3 0 1 المساحة التصويريةمختجر  020106216
  0 3 3 1 عن جعداستشعار  020106171
 **020106171 3 0 1 1 مختجر استشعار عن جعد 020106172
  * 0 3 تدريب  020106291

  17 28 45 المجموع )س.م(
 ( أسابيع8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*

 متطلب متزامن -**



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

October, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

 
 مساحة الالخطة االسترشادية لتخصص 

========================================== 
 الفصل الدراسي الثاني الدراسي األول الفصل

 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة
 2 020000122 مهارات التواص  جاللغة اإلنجليزية 3 020000111 المواطنة اإليجاجية ومهارات الحياة

 2 020000131 ترجية وطنية 3 020000101 مهارات لغوية/ انجليزي
 2 020000141 الصحة والسالمة والجيئة المهنية 3 020000151 مفاليم رياضية
 3 020106111 1مساحة  3 020000161 مفاليم فيزيائية

 1 020106112 1مختجر مساحة  1 020000162 مختجر مفاليم فيزيائية
 3 020106131 حساب كميات 2 020000171 الرسم الهندسي جالحاسوب

 2 020101121 لمدنيارسم  3 20000121 ثيافة اسالمية
 3 020106115 جيوديزيا   
      

1 المجموع
8 

 18 المجموع

 
 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث

 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة
 2 020000231 ريادة األعما  3 020106113 2مساحة 

 2 020106211 3مساحة  1 020106114 2مختجر مساحة 

 1 020106212 3مختجر مساحة  3 020106161  1انظمة المعلومات الجغرافية

 2 020102182 علم الخرائط 1 020106162  1مختجر انظمة المعلومات الجغرافية

 3 020106215 يةتصوير المساحة ال 2 020106151 نظام التوقيو العالمي وتطجيياته

 1 020106216 يةتصوير المساحة المختجر  1 020106152 اتهامختجر نظام التوقيو العالمي وتطجيي
 3 020106171 استشعار عن جعد 3 020106241 طرق  هندسةاساسيات 

 1 020106172 مختجر استشعار عن جعد 2 020106213 مساحة عقارية
 3 020102182 تدريب  1 020106214 مختبر مساحة عقارية

    1 020000181 العلوم العسكرية
 18 المجموع 18 مجموعال



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

October, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

 "مساحة ال "الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص 
 

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

يوضح المساق مفهوم المواطنة ومهارات الحياة وألميتهما في اكتساب مهارات قيمه، والعم  على استخدام 
حيث ان المساق يراعي جناء سعيهم للحصو  على تعليم افض  ونتائل ايجاجيه في العم ،  ه المهارات في ل

المعرفه في الموضوعات التي يتضمنها الجرنامل كما ويجني المهارة عند الشجاب الستخدامها في تطجيق 
توفير الدعم  ه المعرفه والمهارة جاالضافه الى المعرفه كما ويجني الثيه في قدرات الشجاب على استخدام ل

الشخصي والجيئي لتغيير السلوك من خال  تعزيز قيم المواطنة االيجاجية والثيافة المجتمعية الجناءة والعم  
 المجتمعي التطوعي.

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .فهاوألدا وظائفها – جها المتعلية والنظم وموضوعاتها معانيها وجيان اإلسالمية الثيافة تعريف . 1
 .عليها تيوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثيافة وميومات . مصادر2
 .اإلسالمية الثيافة . خصائص3
 واإليمان العلم جين والعالقة والعلم، . اإلسالم4
 .اإلسالمية الثيافة تواجه التي . التحديات5
 .اإلسالم حو  تثار التي الشجهات . رد6
 .اإلسالمية الثيافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية . األخالق7
 .اإلسالمية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
يعللد مسللاق الترجيللة الوطنيللة مللن المتطلجللات اإلججاريللة لجميللو طلجللة كليللات المجتمللو األردنيللة وامتللدادا عضللويا 

الوطنيلة للتعلليم العلالي، وينطللق مسلاق  لفلسفة الترجية الوطنية والتعليم جاعتجارللا جعلدا ملن أجعلاد اإلسلتراتيجية
"الترجية الوطنية" من مجموعة الثواجت األردنية وعلى رأسها العييدة اإلسالمية السمحة، ومجادئ الثورة العرجيلة 

 الكجرى، والدستور األردني والتجرجة الوطنية.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 الجيش العرجي، أسلحة المناورة، أسلحة اإلسناد، أسلحة الخدمات المحور األو : نشأة وتطور اليوات المسلحة/
، حرب 1968، معركة الكرامه 1967، 1948المحور الثاني: الثورة العرجية الكجرى، الحروب العرجية اإلسرائيلية )حروب 

 الجيش العرجي في التنمية الوطنية الشامله -(، دور اليوات المسلحة األردنية1973تشرين 
 الثالث: األمن العام، المخاجرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدنيالمحور 

 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
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. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
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) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

نجاحها من  أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتقييم فرص

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة 

 القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.

 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراس  ة أه   م ا خط   ار وأكشره   ا إن     ارا ف   ي  داف الص   وة والس   المة ف   ي ل و   ة العم  ل وط   رق حماي   ة املتواج   دين واملت   أثرين.اه  

مختل    ا مج    ا ت العم    ل ، تميي    ز املخ    اطر الكيماوي    ة والبيولوجي    ة والس    قو  م    ن املرتفع    ات واملخ    اطر الفيزيائي    ة ف    ي ل و    ة 

ملالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الصوة وسالمة العمل وطرق العمل و الوريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من ا

ض  با املخ  اطر لتخفي  ا إحتمالي  ة ح  دويها والتخفي  ا م  ن نتائجه  ا ف  ي حال  ة ح  دويها. مناق   ة ال سلس  ل الهرم    للس  يطرة 

 الب رية. على املخاطر وطرق إختيار معدات الوماية الشخصية وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صالات

 التعرف على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئ سية لوماية العاملين.
 ثالثًا: العلوم المساندة

 (0-3: 3) 020000151مفاهيم رياضية 
يعتجر ل ا المساق تمهيلدا لعللم التفاضل  والتكامل  حيلث يجلدأ جمجموعلات االعلداد والمجموعلات والعمليلات عليهلا ومعادللة الخلط 

وحللل  انلللواع ملللن المعلللادالت والمتجاينلللات، وملللن ثلللم االقترانلللات )كثيلللرات الحلللدود والج ريلللة والنسلللجية والمثلثيلللة واالسلللية المسلللتييم 
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واللوغريتميللة( اضللافة للتطللرق للمتطاجيللات المثلثيللة االساسللية وحلل  معللادالت مثلثيللة وجعللد  لللك التعللرف علللى المفهللوم الهندسللي 
ترانللات وكلل لك مفهللوم النهايللات واخيللرا قواعللد وقللوانين تكاملل  االقترانللات االساسللية للمشللتية وقواعللد وقللوانين االشللتاق لللجع  االق

 والمحددة في االلداف الخاصة.
 (0-3: 3) 020000161مفاهيم فيزيائية 
 )شرح وتوضيح لمفاليم و تطجييات الفيزياء الميكانيكيه )الحركه و اليوه و الطاقه الميكانيكيه 
 ضوء و خصائصه.توضيح المفاليم األساسيه في ال 
 .تعريف الطالب جاساسيات الفيزياء الحراريه و مفاليمها 
  مفاليم في الكهرجاء السكونيه و المكهرجاء المتحركه .) اليوه الكهرجائيه، المجا  الكهرجائي، الجهد

 الكهرجائي ،. التيار و المياومه الكهرجائيه(
 ياتهللللللللا .) الحللللللللث المغناطيسللللللللي، النفا يلللللللله التعريللللللللف جمفللللللللاليم  الفيزيللللللللاء المفناطيسلللللللليه األساسلللللللليه و تطجي

 المغناطيسيه.المواد المغناطيسيه(
 (3-0: 1) 020000162مختبر مفاهيم فيزيائية 

 يشم  المختجر التجارب الفيزيائية االساسية في مجا  الميكانيكا و الكهرجاء و المغناطيسيه لتعزيز المفهوم الفيزيائي النظري  
 (6-0: 2) 020000171الرسم الهندسي بالحاسوب 

Introduction to AutoCAD, application of AutoCAD, commands, geometric entities. geometric 

construction. dimensioning, free –hand sketching, object representation, orthographic drawing 

and projections. 

 رابعًا: المهارات المتخصصة
 (0-3:3()020106111 )1مساحة 

ميدمللللة فللللي علللللم المسللللاحة، اقسللللام المسللللاحة ، انللللواع اليياسللللات ، اليياسللللات الخطيللللة ، انظمللللة الزوايللللا ، انللللواع االنحرافللللات   
 ، ونظرية االخطاء واالتجالات ، الميزانية ، وحساب االحداثيات 

(3-0:1() 020106112)1مختبر مساحة   
.1لمفاليم مساق المساحة التطجيق العملي    

 (0-3:3() 020106113) 2 مساحة
قيلللاس الزاويلللا الراسلللية واالفييلللة ، تطجييلللات نظريلللة عللللى قيلللاس الزوايلللا ،المسلللاحة التاكيومتريلللة ، اجهلللزة  انظملللة االحلللداثيات ، 

 التسوية المثلثية.المساحة التيليدية والحديثة )الثيوداليت والتوتا   ستيشن( 
 (3-0: 1() 020106114)2 مختبر مساحة

 2لمفاليم مساق المساحة يق العملي التطج 
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 (0-3:  3()  020106211) 3مساحة 
، والرفللو ة التيللاطو االمللامي والتيللاطو الخلفللي  والمضلللعات المفليللة والمفتوحللة وتصللحيحها  و والمسللاحة الطجوغرافيللة والكنتوريلل 

 المساحي والتوقيو المساحي .
 (3-0: 1() 020106212) 3مختبر مساحة 

 3لمفاليم مساق المساحة لي التطجيق العم 
 (6-0: 2() 020101121)  مدنيرسم 

ورسم خطلوط الكنتلور  المخططات والمياطو المعمارية يدويا  الرسم االيزميتري والمعماري. المدني و  أساسيات ومجادئ الرسم  
 والمياطو الطولية والمياطو العرضية ورسم المنحنيات .

 (3-2: 3() 020106131) حساب كميات
يود التنفي ، حساب مساحات االشكا  المنظمة وغير المنتظمة، حساب المساحات  ات المياطو االرضية معلومة الميو  ع

الجانجية،حسا  الحجوم لالشكا  المنتظمة وغير المنتظمة، حساب الحجوم للمياطو الطولية والعرضية، حسب كميات 
 .االنشائية

 ( 3-2: 3() 020106241هندسة الطرق )اساسيات 
تصميم وتثجيت المنحيات الدائرية االفيية ،تصميم وتثجيت المنحيات النتيالية والحلزونية  ، تصميم وتثجيت المنحنيات الراسية 

 جانواعها، تثجيت خطوط المجاري والثنوات والجسور ،
 GPS (020106151 ( )2 :2-0) وتطبيقاته نظام التوقيع العالمي

نظللام التوقيللو العللالمي االخطللاء ، االرصللاد ، انللواع الرصللد،  المسللح جواسللطة نظللام التوقيللو  مكوناتانظمللة االقمللار الصللناعيه، 
 العالم.

 GPS (020106152 (  )0 :1-3)   مختبر نظام التوقيع العالمي وتطبيقاته
 GPS لمفاليم مساق نظام التوقيو العالميالتطجيق العملي 
 (0-2: 2() 020106213) مساحة عقارية
مساحة العيارية ، تعريفات ، الوضو اليانوني لالر  والعيار،ملكية االر  وتسجيلها ،الكادستر: المجادىء ميدمة عن ال

االساسية وانظمة التسجي  وخارئطها، وحدود الملكيات، ومعالمالت االراضي وتثجيت الحدود واوامر التصحيح ، وتيدير 
 الييم،والتشريعات  

 (3-0: 1() 020106214) مختبر مساحة عقارية
 لمفاليم مساق المساحة العيارية.التطجيق العملي 

 (3 -2: 3()020106115) جيوديزيا
  استخدام الشك  االمجسم االلليجي لالر ، مفهوم االحداثيات السماوية، الحساجات الفلكية ،المجادئ االساسية للجيويزيا،  



 جامعة البلق اء التطبيقية
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 المساحيةالمثلثات الكروية،الشجكات ، وتحويالتها انظمة االحداثياتاسس 
 

 GIS (020106161 ( )3 :3-0) 1 أنظمة المعلومات الجغرافية
خصائص ومفاليم نظم المعلومات الجغرافية،ادارة المعلومات المكانية وتصميمها ، مكونات نظم المعلومات الجغرافية، 

  مصادر الجيانات ،  دور نظم المعلومات الجغرافية في الخرائط الرقمية ،المساقط واالحداثيات
 GIS ( 020106162 ( )1 :0-3 ) 1مختبر أنظمة المعلومات الجغرافية

 لمفاليم مساق انظمة امعلومات الجغرافية.التطجيق العملي 
 (  3-1: 2()  020102182علم الخرائط )

، العناصر انظمة االسياط.انواع الخرئط ، ميياس الرسم ، كيفية اعداد الخرائط . اجراء اليياسات والحساجات على الخرائط
 الرئيسية والثانوية للخريطة، ومهارات تصميم الخرائط.

(0 -3: 3(  )  020106215) يةتصوير المساحة ال  
ميدمة عن المساحة التصويرية واستعمالتها،انواع الصور،ميياس الرسم وحساجاتها، االجصار المجسم شروطه واجهزته، 

، نياط الضجط االرضي، ، تخطيط خطة الطيران للتصوير الجوي االزاحة في المواقو جفع  التضاريس، اختالف المنظر
.الخرائط التصويرية  

 ( 3-0: 1()  020106216) يةتصوير المساحة المختبر 
 لمفاليم مساق نظام التصوير الجوي .التطجيق العملي 

 

 (0-3: 3() 020106171) االستشعار عن بعد
مصادر المعلومات في االستشعار عن جعد، تحلي  وتفسير الصور، جعد ،تعريف االستشعار عن جعد، اجهزة  االستشعار عن  

  تطجييات متنوعة
 ( 3-0: 1() 020106172) مختبر االستشعار عن بعد

 لمفاليم مساق نظام االستشعار عن جعدالتطجيق العملي 
 ساعة تدريبية( 280: 3() 020106291)التدريب 

 ه كتطجيق عملي لمتطلجات ومساقات التخصص.تدريب ميداني ومكتجي في الشركات المتخصص 
 


