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أوالا :متطلبات الجامعة :يخصص لها ( )27ساعة معتمدة وتشمل:
أ -المتطلبات اإلجبارية :يخصص لها ( )18ساعة معتمدة وهي:
المتطلب السابق
الساعات
اسم المساق
رقم المساق
ت
المعتمدة
3
الثقافة اإلسالمية
0101271
1
3
النظم اإلسالمية
0102350
2
3
العلوم العسكرية *
0600000
3
3
التربية الوطنية
0601100
4
النجاح في امتحان المستوى
3
اللغة العربية )(1
1301101
5
النجاح في امتحان المستوى
3
اللغة اإلنجليزية )(1
1302101
6
*يعتبر مساق العلوم العسكرية اختياري للطلبة غير األردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من المواد التي
تطرحها الجامعة بدال عنها.
أ.

المتطلبات االختيارية :يخصص لها ( )9ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته على أن يكون
مساق واحد من كل مجال من المجاالت التالية:

 .1مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية:
اسم المساق
رقم المساق
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0101116
0101371
1102121
1301102
1302102
1303101
1303102
1304101
1304151
1304161
1304171
1304181
1304191

مدخل إلى علوم القرآن والسنة
حاضر العالم اإلسالمي
مدخل إلى التربية
اللغة العربية ()2
اللغة االنجليزية ()2
تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية
تاريخ القدس
اللغة الفرنسية )(1
اللغة االسبانية )(1
اللغة االيطالية )(1
اللغة األلمانية )(1
اللغة الفارسية )(1
اللغة التركية )(1

 .2مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية:
اسم المساق
رقم المساق
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0101471
0102153
0102250
0201110
0502101
0502214
0507100
0601436
1103130
1102220
1303105
1401100
1401101

اإلسالم والقضايا المعاصرة
مدخل إلى علم الفقه و أصوله
تنظيم األسرة والمجتمع
القانون في حياتنا
مبادئ إدارة األعمال)(1
الريادة واالبتكار
مبادئ االقتصاد
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
مدخل إلى علم النفس
تربية األطفال في اإلسالم
آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي
أخالقيات المهنة من منظور إسالمي
مقاصد رسالة عمان

3

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

المتطلب السابق
1301101
1302101
-

المتطلب السابق
-

 .3مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية:
ت

رقم المساق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0101110
0402100
0403100
0404109
0703342
0801105
0801113
0801115
0801117
0902230
1001160
1201101

اسم المساق
اإلعجاز العلمي للقرآن
الفيزياء في حياتنا
الكيمياء في حياتنا
بيولوجيا اإلنسان
العمارة اإلسالمية
علوم األرض
مصادر الطاقة
موارد المياه
البيئة والتلوث البيئي
أساسيات نظم المعلومات
اإلسعافات األولية
مدخل إلى علم الفلك

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

المتطلب السابق
-

مالحظة :أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى ،يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتباراً من بداية الفصل األول
 2011/2010التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على أن يسجل الطالب الذي يخفق
في النجاح في أي من هذه االمتحانات مساقا ً استدراكيا ً ( )099خارج خطته الدراسية وهذه المساقات هي:
المساقات االستدراكية:

ت

1
2
3
4
5
6
7

ت

رقم المساق

1
2
3

1301099
1302099
0901099

اسم المساق
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
مهارات الحاسوب

الساعات
المعتمدة
3
3
3

ثانيا :متطلبات المعهد :يخصص لها ( )21ساعة معتمدة وتشمل:
الساعات
االسبوعية
اسم المـــادة
رقم المادة
عملي
نظري
3
 0401101التفاضل والتكامل ()1
3
 0401102التفاضل والتكامل ()2
3
 0801106الجيولوجيا العامه ()1
3
 0402101الفيزياء العامة ()1
3
 0402102الفيزياء العامة ()2
3
 0403101الكيمياء العامة ()1
3
 0404101العلوم الحياتية العامة ()1
المجموع
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المتطلب السابق
-

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

3
3
3
3
3
3
3
21

0401101

0402101
-

ثالثاا :متطلبات التخصص :يخصص لها ( )84ساعة معتمدة وتشمل:
أ -المساقات اإلجبارية :يخصص لها ( )69ساعة معتمدة ،وتشمل المساقات التالية:
الساعات األسبوعية الساعات
رقم
اسم المساق
ت
عملي المعتمدة
المساق
نظري
3
3
 0802110 1الكارتوجرافيا الرقمية
3
3
 0802115 2قواعد البيانات الجغرافية وتصميمها
3
3
 0802116 3مبادئ البرمجة في نظم المعلومات
الجغرافية ()1
4
3
3
 0802117 4أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
3
3
 0802118 5علم الخرائط واإلسقاطات الجغرافية
4
3
3
 0802120 6اساسيات االستشعار عن بعد
4
3
3
 0802213 7تحليل بيانات نظم المعلومات الجغرافية
3
3
 0802214 8مبادئ البرمجة في نظم المعلومات
الجغرافية ()2
3
3
 0802221 9المنصات والمجسات وعلوم الفضاء
4
3
3
 0802222 10تحليل ومعالجة الصور الرقمية
3
3
 0802260 11مبادئ المساحة
3
3
 0802313 12تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في
إدارة الكوارث الطبيعية
3
3
 0802314 13تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في
الموارد الطبيعية
3
3
 0802321 14االستشعار عن بعد بالموجات الدقيقة
3
3
 0802324 15مبادئ البرمجة في االستشعار عن بعد
4
3
3
 0802325 17أنظمة األقمار الصناعية للمالحة
العالمية
4
3
3
 0802451 18التصوير الجوي والمساحة التصويرية
3
0
3
 0802452 19تحليل وتفسير الصور الجوية
3
3
 0802453 20تطبيقات االستشعار عن بعد في
الموارد الطبيعية
3
6
0
 0802481 21التدريب العملي
1
1
 0802491 22مشروع تخرج ()1
2
2
 0802492 23مشروع تخرج ()2
69
المجموع
ب – المساقات االختيارية  :يخصص لها ( )15ساعة معتمدة ،يتم اختيارها من المساقات التالية:
الساعات
الساعات
رقم
األسبوعية
اسم المساق
ت
المعتمدة
المساق
نظري عملي
3
3
 0901211 1البرمجة بلغة جافا
3
3
 0802250 2التمثيل العددي للتضاريس ()DEM
3
3
 080126 3علوم األرض وتكنولوجيا المعلومات
1
3
3
 0802281 4نظم اإلدارة البيئية
3
3
 0802330 5الجيومورفولوجيا التطبيقية
3
3
 0802381 6تخطيط وإدارة استعماالت األراضي
3
3
 0802383 7أساسيات التخطيط اإلقليمي
3
3
 0802414 8إدارة مشاريع في نظم المعلومات الجغرافية
3
3
 0802484 9إدارة الموارد المائية في المناطق الجافة
3
3
 0802424 1تكنولوجيا الليزر في االستشعار عن بعد

5

المتطلب
السابق
0802117
0802117
0802116
0802120
0802120
0802117
0802117
0802222
0802222
0802222
0802222
0802222
موافقة قسم
موافقة قسم
0802491

المتطلب
السابق
0802116
0802117
0801106
0801106
0802117
0801106
0802222

0
وصف المساقات خطة البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
الكارتوجرافيا الرقمية
( 3ساعات معتمدة)
0802110
 Digital Cartographyالمتطلب السابق- :
مفهوم الكارتوجرافيا الرقمية ومعنى الخريطة الرقمية ،أوجه االختالف بين الخريطة الورقية التقليدية والخريطة
الرقمية ،وسائل إدخال بيانات الخريطة الرقمية (عمليات الترقيم اليدوي ،المسح الضوئي ،الترقيم اآللي ،حفظ
الخريطة الرقمية وعرضها ،التحكم في مقياس الرسم ،والمسقط ،استخدام الحاسب اآللي في إنشاء الخرائط
الموضوعية وإنشاء األشكال البيانية الثالثية األبعاد ،قراءة وتفسير الخرائط الموضوعية واألشكال البيانية
قواعد البيانات الجغرافية وتصميمها

( 3ساعات معتمدة)

مبادئ البرمجة في نظم المعلومات الجغرافية ()1

( 3ساعات معتمدة)

أساسيات نظم المعلومات الجغرافية

( 4ساعات معتمدة)

0802115
 Geographical Databases and Designالمتطلب السابق- :
األسس والمفاهيم ،تصميم وتطبيقات نظم إدارة قواعد البيانات ،النماذج المنطقية والفعلية ،المعايرة ،لغات
االستفسار ،زيادة فعالية االستفسار ،قواعد البيانات العالئقية والهرمية والشبكية ،التأمين والتكامل ،قواعد البيانات
الموزعة ،التحكم في االستخدام المتزامن.
0802116
) Programming Principles for GIS (1المتطلب السابق- :
م قدمة عنن الحواسنيب الشخصنية ،تناريخ الحاسنوب وتطبيقاتنه ،نظنام التنرقيم الثننائي ،تمثينل البياننات بالحاسنوب،
تنظننيم الحاسننوب وأجننزا ه الداخليننة :وحنندة المعالجننة المركزيننة والننااكرة ووحنندات اإلدخننال واإلخننراج .أنظمننة
التشغيل ،البرامج التطبيقية :معالج النصنو ،،والجنداول اإللكترونينة ،والعنروض التقدمينة .مقدمنة عنن االنترننت
واسنننتخداماته والبريننند اإللكترونننني والتعرينننن أنظمنننة البنننرامج ذات العالقنننة ببنننرامج النماجنننة والتحلينننل ورسنننم
الخرائط.وأساسيات حل المسائل الجغرافية باستخدام الخوارزمينه ويتضنمن المسناق تطبيقنات عملينة أسنبوعية فني
مختبرات الحاسوب .يتضمن هاا المساق تدريب الطلبة على تطبيق المفاهيم كينونية التوجه بلغة بنايثون باإلضنافة
للتعامننل مننع الملفننات والقننوائم والقننواميس وكننالك بننناء وربننط واجهننات االسننتخدام ( )GUIلمختلننن التطبيقننات
الحاسوبية.

0802117
Basics of Geographical Information
Systems
ماهية علم نظم المعلومات الجغرافية ،طبيعة البيانات والمعلومات الجغرافية وخصوصيتها ،طرق تمثيل ظاهرات
سطح األرض ودقة التمثيل ،مفهوم نظم المعلومات الجغرافية وتطورها ،العالقة بين نظم المعلومات الجغرافية
والكارتوجرا فيا اآللية (الرقمية) ،مكونات نظم المعلومات الجغرافية ،مكونات برامج نظم المعلومات الجغرافية،
طرق تمثيل البيانات في نظم المعلومات الجغرافية (متجهة ،ومتسامت) ،مفهوم قواعد البيانات الجغرافية
واستخداماتها ومصادر بياناتها ،عمليات االستفسار والتحليل الجغرافي ،نماذج من استخدامات وتطبيقات نظم
المعلومات الجغرافية في مجاالت استخدام األرض ،والبيئة ،وإدارة الموارد ،والدراسات السكانية.
المتطلب السابق- :

علم الخرائط واإلسقاطات الجغرافية

( 3ساعات معتمدة)

0802118
 Mapping and Geodetic Positioningالمتطلب السابق802117 :
مقدمة ،مقياس الرسم ،والموقع الجغرافي ،وأنظمة اإلحداثيات ،التشوه بسبب التحويل من الشكل الكروي إلى
الشكل المستوي ،تصنين االسقاطات وخصائصها ،واإلسقاطات األسطوانية ،واإلسقاطات األسطوانية التي
تستخدم في الخرائط الطبوغرافية ،واإلسقاطات المخروطية واإلسقاطات السمتية ،واإلسقاطات السمتية غير
المنظورة.
0802120

أساسيات االستشعار عن بعد

( 4ساعات معتمدة)

 Basics of Remote Sensingالمتطلب السابق- :

6

أسس االستشعار عن بعد ،الطاقة الكهرومغنطيسية ،تصنين األقمار الصناعية ،خصائص المرئيات الفضائية،
خصائص بيانات االستشعار عن بعد ،الدقة المكانية والزمنية والطيفية العالقة بين االستشعار عن بعد ونظم
المعلومات الجغرافية .وأنواع وضوح الصوره .العوامل المؤثرة على األشعة الكهرومغناطيسية وعمليات
التحسين .والتعرين بأهم خصائص األقمار الصناعية ،وأساسيات التقاط الصور الفضائية وأهم عمليات التصحيح
الراديومتري
تحليل بيانات نظم المعلومات الجغرافية

( 4ساعات معتمدة)

مبادئ البرمجة في نظم المعلومات الجغرافية ()2

( 3ساعات معتمدة)

المنصات والمجسات و علوم الفضاء

( 3ساعات معتمدة)

تحليل ومعالجة الصور الرقمية

( 4ساعات معتمدة)

0802213
 GIS Data Analysisالمتطلب السابق802117 :
مفهوم التحليل المكاني ،البيانات الجغرافية والقياس ،تقنيات اإلحصاء المكاني ،أساليب تحليل البيانات في نظم
المعلومات الجغرافية (الحرم  -اإلذابة  -الدمج  -االتحاد ،العالقات المكانية وأنواع التطابق الطوبولوجي ،تحليل
األسطح ونماذج االنحدار ،التحليل االستكشافي والطرق االستنتاجية ،التالزم المكاني ،فحص دقة البيانات.
0802214
) Programming Principles for GIS (2المتطلب السابق802116 :
المفاهيم األساسية للبرمجة الكينونية ( ، (Object-Oriented Programmingتطوير برامج كائنة المنحنى
ضمن بيئة ميكروسوفت ومنصة دوت نت .تطوير وعمل برامج كائنة المنحنى باستخدام مكتبات كينونات الدوت
نت و الفيجول ستوديو دوت نت ،تطوير وبناء أدوات نظم معلومات جغرافية ضمن برمجيات نظم المعلومات
الجغرافية المتخصصة.
0802221
 Platforms, Sensors and Space Sciencesالمتطلب السابق802120 :
مفهوم المنصات الفضائية والتعرف على أنواع المنصات الفضائية والمجسات المستخدمة مزايا وعيوب من حيث
المجموعة الفضائية والتكلفة،واالستقرار،والتردد،وعلى نطاق المدرات باإلضافة لخصائص الصور الملتقطة من
خالل المنصات الفضائية والجوية .وبعض الصفات العامة للمجسات وعالقتها بالفضاء.
0802222
 Digital Image Processing and Analysisالمتطلب السابق802120 :
تقنيات المعالجة والتحليل الرقمي لبيانات االستشعار عن بعد ،معالجة المرئيات الرقمية (معالجة التباين ،معالجة
تعدد المرئيات -تعزيز الصورة -التحويل -البصمة الطيفية  -تصنين المرئيات  -التحليل) ،اإلخراج ،التجميع.
مبادئ المساحة

( 3ساعات معتمدة)

0802260
 Fundamentals of Surveyingالمتطلب السابق- :
مبادئ المساحة األساسية  ،قياس المسافات و تصحيحها  ،األسطح المرجعية ،أجهزة قياس الزوايا و الثيودواليت،
التسوية و ا لضبط ألعامودي ،االتجاهات و قياس الزوايا و تصحيحيها ،المسح الطوبوغرافي و خطوط الكنتور،
طرق و تقنيات الرفع الميداني ،قياس المساحات و الحجوم في المشاريع الهندسية.

0802313

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في إدارة الكوارث
الطبيعية
GIS Applications for Natural Disaster
 Managementالمتطلب السابق802117 :
( 3ساعات معتمدة)

المفهوم العام للكوارث الطبيعية ،انواع الكوارث الطبيعية ،اسباب الكوارث الطبيعية ،المفاهيم الرئيسية في ادارة
الكوارث الطبيعية ،االسس المستخدمة في ادارة الكوارث ،كيفية استخدام انظمة المعلومات الجغرافية في التعرف
على الكوارث الطبيعية والتنبؤ بها.
0802314

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في إدارة الموارد
الطبيعية
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( 3ساعات معتمدة)

GIS applications for Natural Resources
Management
المفاهيم الرئيسية لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجاالت الجيولوجيا والمياه .مقدمة في تحديد التراكيب
الجيولوجية ،تمييز التغييرات الزمنية  .التقنيات المستخدمة في دراسة التراكيب الجيولوجية و دراسة المياة
السطحية والجوفية ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية .المفاهيم الرئيسية لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
في مجاالت (الغالف الجوي والغالف الحيوي والغالف المائي والغالف األرضي) .تقنيات نظم المعلومات
الجغرافية في القياسات والمعطيات البيئية بواسطة المعايير والعمل الميداني على تطبيق المبادئ في جمع هاه
المعطيات وتفسيرها لحل القضايا البيئية المختلفة.
المتطلب السابق802117 :

( 3ساعات معتمدة)
االستشعار عن بعد بالموجات الدقيقة
0802321
 Microwave Remote Sensingالمتطلب السابق802222 :
الموضوعات المختلفة لالستشعار عن بعد بالموجات الدقيقة مع التركيز على االستشعار عن بعد من الفضاء ومنن
الغننالف الجننوي لننارض ،واألرض ،والمحيطننات ،وتطبيقننات االستشننعار عننن بعنند بالموجننات الدقيقننة مننع خننالل
التقنيات النشطة (الرادار) والقضايا المتصنلة بتصنميم أجهنزة االستشنعار بالموجنات الدقيقنة منن الفضناء جنبنا إلنى
جنب مع نظرية النقل اإلشعاعي.
( 3ساعات معتمدة)

مبادئ البرمجة في االستشعار عن بعد
0802324
Programming Principles for Remote
المتطلب السابق802222 :
Sensing
التعرين بمفهوم البرمجة اللغوية وعالقتها ببرامج االستشعار عن بعد وكيفية استخدامها كأداة لنماجة بيانات
االستشعار عن بعد الفضائية .وكيفية استخدامها لتمثيل وتفسير صور األقمار الصناعية.
( 4ساعات معتمدة)
أنظمة األقمار الصناعية للمالحة العالمية
0802325
 Satellite Systems for Global Navigationالمتطلب السابق- :
نظام االحداثيات الجيوديسي لارض ،الخصائص الفيزيائية للقياسات الجيوديسيه ،اإلسفرويد وحقل الجاذبية،
السطوح المرجعية لإلحداثيات الرأسية واألفقية ،إرجاع األرصاد الميدانية للسطوح المرجعية ،تحويل اإلحداثيات
الجغرافية ،تحديد حقل المساحة المستوية والجيوديسية ،الشبكات الجيودسية ،مقدمة عن نظام التوقيع العالمي
( ،)GPSالعالقات الرياضية األساسية لتحديد اإلحداثيات بواسطه ال (  ،)GPSطرق تحديد الموقع باستخدام ال
( ،)GPSتصميم وتنفيا شبكات ال (  ،)GPSمبادئ تحليل األرصاد بواسطة برمجيات ( .)GPS
( 4ساعات معتمدة)
التصوير الجوي والمساحة التصويرية
0802451
 Aerial photos and Photogrammetryالمتطلب السابق802222 :
مقدمة وتعريفات في المسح التصويري الجوي واألرضي ،عناصر البصريات للمسح التصويري ،كاميرات
التصوير الجوي ،القياسات وتحسين الصور الجوية ،الصور الجوية العمودية واإلزاحة الجانبية ،ر ية المنظار
المجسم ،الر ية المجسمة المزدوجة ،رسم وإنشاء الخرائط باستخدام الصور العامودية والصور الجوية المائلة
( 3ساعات معتمدة)
تحليل وتفسير الصور الجوية
0802452
 Aerial photos Interpretation and Analysisالمتطلب السابق802222 :
قياس وتصحيح احداثيات الصور الجوية ،تصحيح التشوهات الناتجة من فيلم التصوير ،معالجة انحرافات العدسة
لمعايرة الكاميرا ،طرق اسقاط الصور الجوية ،حل وايجاد المعامالت المطلقة للصور الجوية والنسبية بين
صورتين جويتين ،طرق التقاطع واالسقاط ،والتصحيح للصور الجوية .تطبيقات حاسوبية والتدريب على معالجة
مجموعة من الصور الجوية باستخدام طريقة التثليث الجوي ونقاط التحكم والتصحيح .تطبيقات عملية تغطي
المواضيع المتناولة قي المساحة التصويرية والتصوير الجوي.
( 3ساعات معتمدة)

تطبيقات االستشعار عن بعد في الموارد الطبيعية
0802453
Remote Sensing Applications for Natural
المتطلب السابق802222 :
Resources
التطبيقات العملية لالستشعار عن بعد باستخدام المناطق المختلفة من الطين الكهرومغناطيسي لدراسات المياه
السطحية واالستدالل على المياه الجوفية.المفاهيم الرئيسية لتطبيقات االستشعار عن بعد في مجاالت علوم األرض
(الغالف الجوي والغالف الحيوي والغالف المائي والغالف األرضي) ،مقدمة في تحديد التراكيب الجيولوجية،
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تمييز التغييرات الزمنية والمكانية في الغالف المائي والغالف الجوي ،والغالف الحيوي (النباتي) ،والمجال
البيئي.

( 3ساعات معتمدة)
التدريب العملي
0802481
 Practical Trainingالمتطلب السابق :موافقة قسم
التدريب الميداني :يقوم الطالب بالتدريب الميداني لمدة ( )8أسابيع في مؤسسة /شركة معتمدة بعد النجاح بـ ()90
ساعة معتمدة والموافقة من القسم
(ساعة معتمدة)
مشروع تخرج ()1
0802491
) Graduation Project (1المتطلب السابق :موافقة قسم
يقوم الطالب أو مجموعة من الطلبة باختبار مشروع مرتبط بتخصص بتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
واالستشعار عن بعد وبالتنسيق مع القسم.
(ساعتين معتمدتين)
مشروع تخرج ()2
0802492
) Graduation Project (2المتطلب السابق802491 :
إتمام العمل في مشروع التخرج الاي تم اختياره في مشروع تخرج ()1
( 3ساعات معتمدة)

البرمجة بلغة جافا

0901211
المتطلب السابق802116:
Programming in Java
التعرف على المفناهيم الكينونينة فني لغنة الجافنا مثنل األصنناف والكينوننات والتراسنل والتنوارث .مقومنات جافنا
(الواجهات واالسنتثناءات والنرزم والتنزامن واسنترجاع النااكرة) .اسنتخدام ووظنائن النرزم المتنوفرة(lang, ،
) .util, io, networking awt, swingبرمجيات الخنوادم ) ،(Appletsالخينوط ،الملفنات GUI .وتطبيقنات
متنوعة في لغة الجافا.
التمثيل العددي للتضاريس
( 3ساعات معتمدة)
0802250
 Digital Elevation Modelsالمتطلب السابق802117 :
مبادئ التمثيل العددي للتضاريس ،حساب القيم المناسبة للتمثيل الرقمي للتضاريس ،طرق تخزين قيم التمثيل
العددي للتضاريس ،كيفية عرض التضاريس العددية بطريقة التمثيل المنتظم على صورة مصفوفات ،طريق
التمثيل غير المنتظمة للمسافات ،مفهوم توزيع النقاط المناسبة لحساب الخطوط الكنتورية ،تمثيل التضاريس
باستخدام االقترانات واستخدام الطرق اإلحصائية الحديثة مثل طريقة كريغنغ والمتوسط الحسابي ،إجراء تمارين
عملية تغطي المفردات األساسية لطرق ومبادئ التمثيل العددي للتضاريس وتطبيقاتها نظم المعلومات الجغرافية..
( 3ساعات معتمدة)
علوم األرض وتكنولوجيا المعلومات
801261
المتطلب السابق801106 :
Earth Sciences and Information Technology
التعارين ،مقدمة في تطور نظم تكنولوجيا المعلومات ،تعرين المشاكل ،الجدوى وتحليل النظم ،طرق إعداد
األنظمة ألغراض التحليل ،مقدمة حول استراتيجيات المعلومات ،الطرق المستخدمة في االستراتيجيات.
( 3ساعات معتمدة)
نظم اإلدارة البيئية
0802281
 Principles of Environmental Managementالمتطلب السابق801106 :
المفاهيم األساسية إلدارة البيئة  ،إدارة استغالل الموارد الطبيعية وحماية البيئة ،رصد ومتابعة األحوال البيئية
(ال طرق ،المعدات وإنشاء الخرائط البيئية) ،طرق ووسائل المحافظة على البيئة وحمايتها ،التخطيط البيئي
والتشريعات والقوانين التي تحمي البيئة وتحافظ عليها ،البيئة والسياسة المحلية والدولية.
( 3ساعات معتمدة)
الجيومورفولوجيا التطبيقية
0802330
 Applied Geomorphologyالمتطلب السابق801106 :
تصنيفات المعادن والصخور ،دراسة الجيولوجيا الهندسية التركيبية بواسطه القياسات الجيولوجية المختلفة
للطبقات الصخرية الظاهرة فوق سطح االرض وعمق الطبقات الصخرية تحت سطح األرض ،إ عداد مقاطع
9

الخرائط الجيولوجية الطبوغرافية ،دراسة التجوية الفيزيائية والكيميائية ومنشأ أشكال سطح األرض وانظمة
االودية( .عملي)ات الزحن الصخري والمورفومترية لاحواض المائية .دراسة التركيب الجيولوجي والهندسي
وتمثيلها بالرسم والطرق الرياضية .استخدام الخارطة الجيولوجية وكيفية تفسيرها ،تفسير الصور الجوية وعمل
خرائط جيولوجية من الصور الجوي.
( 3ساعات معتمدة)
تخطيط وإدارة استعماالت األراضي
0802381
 Land Use Planning and Managementالمتطلب السابق- :
المفنناهيم العامننة للتخطننيط و اسننتعماالت األراضنني ،األسننس الرئيسننية فنني إدارة اسننتعماالت األراضنني ،الطننرق
المسننتخدمة فنني تصنننين وتحدينند اسننتعماالت األراضنني ،أهميننة اإلدارة والتخطننيط األراضنني ،طننرق المقارنننة فنني
عمليات استخدامات األراضي .
( 3ساعات معتمدة)
أساسيات التخطيط اإلقليمي
0802383
 Principles of Regional Planningالمتطلب السابق- :
مفهوم التخطيط وأنواعه ،مشكالت تحديد الوحدة التخطيطية (األقاليم) ،اإلطار التاريخي والمعاصر للتخطيط،
فلسفة وأسس ونظريات التخطيط اإلقليمي مع التركيز على عمليات التخطيط اإلقليمي والحضري وتخطيط
الموارد ،تحليل المشكالت والقضايا والتقنيات التخطيطية في أقاليم التخطيط ،تحديد األهداف والقيود (السياسية
واالقتصادية واالجتما عية والبيئية) ،نماذج عامة من التخطيط الزراعي والصناعي والحضري وتخطيط الخدمات
مع التركيز في النماذج والتطبيقات على االردن.
( 3ساعات معتمدة)
إدارة مشاريع في نظم المعلومات الجغرافية
0802414
 Projects Management using GISالمتطلب السابق802117 :
المفنناهيم األساسننية إلدارة المشنناريع ،األسننس فنني كيفيننة إدارة و تنظننيم المشنناريع ،الطننرق المسننتخدمة فنني إدارة
المشاريع داخل بيئة نظم المعلومات الجغرافية.
 0802414إدارة الموارد المائية في المناطق الجافة
Resources Management in Arid

( 3ساعات معتمدة)

Water
Regions
المقدمة ،المفاهيم العامة للمناطق الجافة وشنبة جافنة  ،طبيعنة الجفناف ،التضناريسل المنوارد المائينة ،إسنتراتيجية
استخدام الموارد المائية في المناطق الجافة وشبة جافة ،األسباب المؤثرة على المنناطق الجافنة ،التحديندات المائينة
في المناطق الجافة.
المتطلب السابق801106 :

( 3ساعات معتمدة)

تكنولوجيا الليزر في االستشعار عن بعد
0802424
Laser Scanning Technology in Remote
المتطلب السابق802222 :
Sensing
مفاهيم ومبادئ وتطبيقات المسح الضوئي الليزري المحمول جوا ،طبيعة البيانات الليزرية ومدى االستفادة منها
والمبادئ العامه لها وآلية عرضها بشكل ثالثي األبعاد ،مزايا وعيوب هاه التقنية ،وتطبيق أنظمة البرمجيات في
حل مشاكل معينة مع بيانات المسح بالليزر المحمولة جوا والتطبيقات العملية للتقنيات الليزرية في المجاالت
األثرية والمسوحات والتطبيقات الطبيعية.
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