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'لمقدمة  

/.جا, حلو( عمل%ة ل"ا  EدD تخصص تخط,ط *لمد? <لى بحث #تحل,ل مشاكل *لتخط,ط *لتي تو*ج. *لب,ئة *لحضر'ة #محا#لة!
تسا1م في تشك"ل .لب"ئة .لحضر3ة A.لعمر.ن"ة .لتي نع"ش ف"=ا. 3Aستط"ع م=ند; تخط"ط .لمد7 تقد3م 1ذ/ .لحلو& من خال& عمل"ة 
منJج"ة متر0بطة بتسلسل Dمني تنطوA على تحد,د 0أل<د0= (تحل"ل 0لب"انا* (ص"اغة 0لخطط (تحد,د 0أل(لو,ا* (من ثم تصم"م 

الNمة للتنف4ذ. Kلكي *تمكن  مHندF تخط4ط 2لمدA من 2لتعامل مع 2لمشاكل 2لمعقد7 للب4ئة 2لحضر*ة فإن+ *حتا& %لى كم "لبر"مج "ل
كب4ر من $لم=ا*$- 2$لمعرفة $لدق4قة 2$لقد*B على تف=م $إل;ا* $الجتماعي 2$القتصا+6 2$لطب4عي 2$لعالقا- $إل+$*(ة $لمتر$بطة 

في مجملFا E/د,C 6مشاكل ,لتخط)ط ,لحضر7. 6نظر, 2لى 1ب)عة /ذ- ,لعمل)ة فإ$ على ب4ن )لج1ا/ )لمختلفة ()لتي تشكل 
 طمNندL تخط!ط &لمد/ &إلستعد&( إلتخاE قر&C&' ) بشكل Bومي تؤثر بشكل مباشر في ح!ا4 &لسكا/. 0/ من *,م *()&' &لتخط!

م (لمعلوما! (لجغر(ف*ة . تقن*ا! (لمعلوما! +لتي تساCم في +لتغلب على تحد1ا8 +لتخط5ط +لمتز+1د/ +لصعوبة +إلستعانة بنظ
(ألخر< =(> (لعالقة 8(لتي 5قدم3ا برنامج تخط+ط (لمد& لطالب!.   

 
"!  ط %لحضر/ بالقطاع*ن %لعا' &%لخا!C= تخصص تخط!ط &لمد= >فتح مجاال7 م6ن!ة متعد12 ++&سعة في +*ائف &لتخط!

<.سا> .لعل:ا في نفس .لتخصص. ففي .لقطا/ .لعا* نجد '& م$ند! نحو مما;سة #لم9نة بشكل مستقل  كما .فتح مجاال نحو #لد
تخط(ط 'لمد# في 'لبلدFاE AعدC من 'لج/اA 'لحكوم(ة 'ألخر9 8ما في 'لقطا6 'لخا5 فإننا نجد م/ند- تخط(ط 'لمد# في 

قا+* ()لمؤسسا! #لمكاتب #الستشا?%ة (مؤسسا. #لخدما. #لعامة كالك:رباء (#إلتصاال.  (مؤسسا. #لتنم+ة (#لتطو%ر #لع
.لمال#ة %شركة .8.مكو .لسعو<2ة %.ل7#ئة .لعامة لالستثما8 %.ل7#ئة .لملك#ة للجب#ل %2نبع %$#ئة .لمد& .لصناع#ة (مد&) %$#ئة 
-لمد. -القتصاGHة @معاFد -لبحوD @مر-كز -لدB-ساA @-لبحث -لعلمي. كما 9. معرفة م5ند4 تخط"ط -لمد. -لمتنام"ة بأسال"ب 

د) 'لحاسب 'آللي Bبنظم 'لمعلوما= 'لجغر'ف"ة تجعل7 متم"ز' عن غ"ر/ في 'لكفاء) 'لم$ن"ة. ,لتخط'ط بمسان  

'لرســــالــــــــة    
 &لمملكة ا"!خفي %$خل ! تخط'ط %لمد!تم/ز- على مستو& %قسا! م ة(سعى 3لقسم من خال7 6سالت4 3لتعل/م/ة -لى %* (تبو% مكان

&%ستخد%5 4حد1 تقن.ا- %لحاسب %آللي &%لنظم تخط,ط *()%'& %لمد! .لمؤ*ل)ن في مجا!  تخط'ط %لمد!لتخر)ج م%ندسي 
.;:89ت"ا بشكل متم#ز ل#جعل"ا ب#ئة صالحة -ممتعة للع#ش ف#"ا-لمعلومات$ة في   

"أل%ــــــد"!    
لكفاء*+ *لعال#ة علم#اً !لمتخصص&ن #$#" ! 'لتخط"طإعد)' م%ندسي تلب.ة حاجة سو' &لعمل ب 23د0 'لقسم في 'لمقا) 'أل%$ #لى

ً في مجاال! ;#خت3ا" #ألمثل من #لخ3ا"#2 #لتنمو0ة #لمناسبة ل+ا حسب #لمو#"!  ()%'& %لمد!برمجة !تخط#ط ! تحل#ل ! ,م+ن(ا
باإلضافة =لى تد>;ب9م على +ستخد+1 تقن-ة +لمعلوما# في &لمتوفر; لتطو8ر 6تنم#ة &لمد5 تنم#ة مستد&مة محافظة على &لب#ئة. 

A*" *لطب0عة *لخاصة! .*لتي تتطلب *الستعانة بأحد3 2سال0ب .نظم *لمعلوما"!  &لمد0 / مشا+*ع &لبن"ة &لتحت"ة&%$#"! تخط"ط 
ل8تمكنو$ من $تخاB $لقر$+$@ $لمناسبة لتطو>ر (ص8انة $لب8ئة $لعمر$ن8ة $لمح8طة! ($لمحافظة على $لتر$/ $لحضا+* ($لعمر$ني! 

.للمد- 'لعرب"ة )'إلسالم"ةفا- على &ل(و'ة &ألصل"ة كما %سعى #لقسم +%ضاً لتعز%ز  #لح  

)لبرنامج  

قد# قسم تخطDط )لمد; =)ألقالDم في جامعة )لملك فAد للبتر=4 =)لمعا1; برنامج للحصو4 على 1+جة بكالو+*و( )لعلو# في !
 ساعة معتمد;. #قد9 (لقسم خ4ا$#ن للحصو0 على ,$جة (لبكالو$#و! 125"تخط;ط (لمد9". 8تمنح 3ذ1 (لد/جة بعد (النت%اء من 

في تخط'ط %لمد!:  

: $لخ'ا% $أل"!  .بكالو'&و4 تخط#ط +لمد. (خ#ا' +لتد'&ب ص#في)   

:&لخ)ا'&لثاني   .)بكالو-8و6 تخط.ط ,لمد0 (خ.ا- ,لبرنامج تعا#ني 

كال 4لخ#ا%1ن من /%بع مجموعا& %ئ#سة:) $لد%$سي في ا%لمن! %تكو!  

1 #"ن) ساعة لكال %لخ"ا 40متطلبا% عامة (  -  

2 ساعة للخ)ا' &لثاني) 64ساعة للخ'ا% $أل!" !  73متطلبا& %ساس"ة (-  

3 ساعا!) 9تد*>ب ص+في ((لخ+ا* (أل-7 فقط ساعة) (- برنامج تعا-ني ( (لخ+ا* (لثاني فقط  -  

4 ساعة لكال )لخ%ا#"ن). 12( متطلبا( )خت%ا#"ة -  

"لر2اض&ا/. -"لعلو+ "لطب&ع&ة. مو"! اس2ة ح2و0ة مثل م+ا*)( )التصا#" !ة تركز على مجاال# "سمو%, %لمتطلبا& %لعام
#لمتطلبا& #ألساس5ة تشمل نظر=ا& -تا$=خ #لتخط5ط. --$; تخط5ط. -#لس5اسا& -#ألشغا2 #لعامة. -#ستعماال& #أل$#ضي 

*تطب"قا+ (لحاسو23 *(لد/نام"ك"ا+ (الجتماع"ة *(الجتماع"ة -)لنقل! -)لتنم$ة )لمستد)مة -تق$$م )ألثر! -)ألسال$ب )لتحل$لة! 
للمجتمعا) 'لحضر"ة.  
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تخط'ط %لمد!متطلبا2 1+جة بكالو+*و( )لعلو# في   
&لتد()ب &لص#في) خ#ا!(  

 

ساعة معتمد.) من &لمتطلبا' &لتال"ة : 4125تمكن +لطالب من %ن>اء :5جة +لبكالو45و2 في تخط-ط +لمد( بعد %تما! (  
 ! عد' &لساعا!                             *حد' &%$س"ة) 40متطلبا% عامة (      -  

م(ا)&' &التصا! 9 301! 201! 101$ # " ! 214'نجل#ز!    
(للغة (إلنجل$ز"ة 6 102! 101'نجل#ز!    
+سو) تعب$ر"ة 100عما"!    5  

+*(سا' &سالم"ة  ! " # 111 !212 !322 !xx4 8  
132! 131&%اض#ا!  )لعلو( )لر%اض"ة  6  
'لعلو) 'لطب"ع"ة 133ف%ز#اء     4  
'لترب"ة 'لبدن"ة 2 102! 101ترب"ة بدن"ة     

&لمجمو!               40            
 ! *حد$' &%$س"ة) 73متطلبا& %ساس"ة (    - عد' &لساعا!       

201! 101تخط"ط    %لمد! مقدمة .نظر*ا) في تخط"ط  6  
)'& تخط"ط 410! 315! 310! 210تخط"ط     16  

)لمشر(/ )لن-ائي ()لتحض$ر ل! 5 499! 401تخط"ط     
*ر) 'لتحل"ل 9 306! 301& تخط"ط   211 #الحصاء لال$#"!   

308! 206! 203& تخط"ط  103"!  102"!  101 #.".!  تقن"ة معلوما( 3نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة  12  
482& عما"! 205تخط"ط   علو, 'القتصا( )'الجتما!  5  

353& عما"! 202تخط"ط   &لس(اسا) '&السكا!  5  
%ستعماال+ %ال(%ضي &%لنقل 6 307! 204  تخط"ط   

4 402! 302تخط"ط   #لتخط(ط #لب(ئي +#لتنم(ة #لمستد#مة  
,لمساحة -,الستشعا& عن بعد 5 303&تخط"ط   261'ـ. مدن"ة    

&لمجمو!                              73            
 ! &%$س"ة) !#حد 12متطلبا( )خت%ا#"ة (    - عد' &لساعا!    

xx 4 !xx 4تخط"ط   تخط'ط %لمد! "خت*ا)'ةمن مو"!مو"!   6  
xxx xxx  !xxx xxx (خت&ا$# حر              6  

            12 &لمجمو!                
 ! عد' &لساعا!  2لتد:5ب 2لص0في (5جب 2جت0ا/. بد,+ ساعا' معتمد!) متطلبا!     -  

399تخط"ط  تد'&ب ص#في   0   
"ـ                                                                             ساعة معتمد!   125                                                                                    مجمو3 عد1 ,لساعا- ,لمطلوبة للتخر!  -

 



 4 

 
 
 

تخط'ط %لمد!من*ا( بكالو$#و!   
&لتد()ب &لص#في) خ#ا!(  

لسنة (لتحض$ر"ة!  
$أل"!         %لفصل                                            &لثاني  %لفصل                                                             

 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
)1(إلنجل$ز"ة (لتحض$ر"ة( 001 'نجل#ز! )2(إلنجل$ز"ة (لتحض$ر"ة( 002 'نجل#ز! 8 5 15   15 5 8 
)1(لر"اض$ا* (لتحض$ر"ة( 001 &%اض#ا! )2(لر"اض$ا* (لتحض$ر"ة( 002 &%اض#ا! 4 1 3   3 1 4 
 1 2 0 علو( $لحاسب $آللي 002 تحض#ر! 2 0 2 علو& %ب"ع"ة 001 تحض#ر!
+*(سا' جامع"ةم%ا#"!  003 تحض#ر!  1 2 0 تقن"ا' &ندس"ة 003 )ـ. م"كان"ك"ة 1 2 0 
)1(لترب$ة (لبدن$ة (لتحض$ر"ة( 001 ترب"ة بدن"ة )2(لترب$ة (لبدن$ة (لتحض$ر"ة( 002 ترب"ة بدن"ة 1 2 0   0 2 1 

 15 12 18 &لمجمو! 16 10 20 &لمجمو!

ساعة 31 (لسنة (لتحض$ر"ةساعا! مجمو$ عد!   
%لسنة %أل#لى  

 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
 3 0 3 مقدمة في تخط'ط %لمد! 101 تخط"ط 5 10 0 +سو) تعب$ر"ة 100 عما"!
 3 0 3 م0ا+(/ (لتقا+$ر (ألكا%$م"ة 102 'نجل#ز! 3 0 3 مقدمة في 'لم+ا(') 'للغو"ة 101 'نجل#ز!
)لمحد#"!)لر%اض#ا!  131 &%اض#ا!  3 0 3 )لتفاضل -)لتكامل )لتطب#قي 132 &%اض#ا! 3 0 3 

 # " ! 4 3 3 مبا*( )لف%ز#اء 133 ف%ز#اء

101 
!" 

102 
 !"
103 

برمجة 'لحاسو!  
 

 مقدمة في 'لحوسبة
 

(C) برمجة ,لحاسو' بلغة سي    

2 3 3 

 2 0 2 'لنحو 'لو$#في 101 #"! 2 0 2 +إل(ما' &%ثا"! 111 #"!
)1ترب"ة بدن"ة ( 101 ترب"ة بدن"ة )2ترب"ة بدن"ة( 102 ترب"ة بدن"ة 1 2 0   0 2 1 

 17 15 10 &لمجمو! 16 5 14 &لمجمو!
 

'لسنة 'لثان"ة  
 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
 3 0 3 تخط.ط #ستعماال& #أل$#ضي 204 تخط"ط 3 0 3 نظر*ا) 'لتخط"ط 201 تخط"ط
 3 0 3 &القتصا' &لحضر! 205 تخط"ط 3 0 3 تشر0عا- ,قو'ن"ن 'لتخط"ط 202 تخط"ط
)1# " ! ( 206 تخط"ط 3 0 3 0نظمة قو(عد (لمعلوما! 203 تخط"ط  2 3 3 
)1()شة تخط"ط ( 210 تخط"ط 2 3 1 'لمساحة 261 'ـ. مدن"ة  1 9 4 
)1#إلحصاء لإل$#"! ( 211 %حصاء &ألكا()مي '&لم#ني &التصا! 214 'نجل#ز! 3 0 3   3 0 3 
       2 0 2 *خال' &لم#نة 211 #"!

 16 12 12 &لمجمو! 16 3 15 &لمجمو!
 

%لسنة %لثالثة  
 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
 3 0 3 'لطر- 'لكم"ة في 'لتخط"ط 306 تخط"ط 3 0 3 ,ر+ 'لمسح 'لحضر"ة 301 تخط"ط
 3 0 3 تخط'ط %لنقل 307 تخط"ط 2 0 2 مقدمة في &لتخط#ط &لب#ئي 302 تخط"ط
)2# " ! ( 308 تخط"ط 3 3 2 علم ,لخر,ئط -,الستشعا& عن بعد 303 تخط"ط  2 3 3 
)2()شة تخط"ط ( 310 تخط"ط )3()شة تخط"ط ( 315 تخط"ط 4 9 1   1 9 4 
 2 0 2 حقو, %إلنسا) في %إلسال! 322 #"! 2 0 2 قو&ن)ن ,تصام)م &إلسكا! 353 عما"!
       2 0 2 )لكتابة )لموضوع"ة 201 #"!

 15 12 11 &لمجمو! 16 12 12 &لمجمو!
%لسنة %لثالثة &لفصل &لص#في -  

 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
 0 0 0 &لتد()ب &لص#في 399 تخط"ط

$لسنة $لر$بعة  
 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
 2 0 2 #لتنم(ة #لمستد#مة 402 تخط"ط 1 0 1 &لتحض+ر لمشر)' &لتخر! 401 تخط"ط
)4()شة تخط"ط ( 410 تخط"ط  4 9 1 مشر.- 'لتخط(ط 'لن$ائي 499 تخط"ط 4 9 1 

)1ما*( )خت%ا#"ة ( 4xx تخط"ط  482 عما"! 3 0 3 
في )لعو)مل )الجتماع"ة ()لثقاف"ة 

 2 0 2 'لتصم"م

)2ما*( )خت%ا#"ة ( 4xx تخط"ط  3 0 3 xxx xxx ) !2ما,! +خت)ا&%ة حر(  3 0 3 
xxx xxx ) !1ما,! +خت)ا&%ة حر(  2 0 2 /.-سا+ *سالم"ة &عرب"ة 4xx *)( )خت%ا#"ة 3 0 3 
       2 0 2 م.ا-&, &التصا' &للغو! 301 #"!

 13 9 10 &لمجمو! 16 9 13 &لمجمو!

ساعة معتمد! 125مجمو3 عد1 ,لساعا- ,لمطلوبة للتخر!   
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تخط'ط %لمد!متطلبا2 1+جة بكالو+*و( )لعلو# في   
))لبرنامج )لتعا#ني خ#ا!(  

ساعة معتمد.) من &لمتطلبا' &لتال"ة : 4125تمكن +لطالب من %ن>اء :5جة +لبكالو45و2 في تخط-ط +لمد( بعد %تما! (  

 ! عد' &لساعا!  *حد' &%$س"ة) 40متطلبا% عامة (     -  
م(ا)&' &التصا! 9 301! 201! 101$ # " ! 214'نجل#ز!    
(للغة (إلنجل$ز"ة 6 102! 101'نجل#ز!    
+سو) تعب$ر"ة 100عما"!    5  

+*(سا' &سالم"ة  ! " # 111 !212 !322 !xx4 8  
132! 131&%اض#ا!  )لعلو( )لر%اض"ة  6  
'لعلو) 'لطب"ع"ة 133ف%ز#اء     4  

'لبدن"ة'لترب"ة  2 102! 101ترب"ة بدن"ة     
&لمجمو!               40            

 ! &%$س"ة) $حد! 64متطلبا& %ساس"ة (    - عد' &لساعا!    
201! 101تخط"ط    مقدمة 3نظر/ا- في تخط'ط %لمد!  6  

)'& تخط"ط 315! 310! 210ط"ط  تخ   12  
*ر) 'لتحل"ل 306! 301& تخط"ط   211#الحصاء لال$#"!     9  

308! 206! 203& تخط"ط  103"!  102"!  101 #.".!  تقن"ة معلوما( 3نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة  12  
482& عما"! 205تخط"ط   علو, 'القتصا( )'الجتما!  5  

353& عما"! 202تخط"ط   &لس(اسا) '&السكا!  5  
%ستعماال+ %ال(%ضي &%لنقل 6 307! 204تخط"ط     

4 402! 302تخط"ط   #لتخط(ط #لب(ئي +#لتنم(ة #لمستد#مة  
,لمساحة -,الستشعا& عن بعد 5 303&تخط"ط   261 'ـ. مدن"ة   

&لمجمو!                              64           
 ! &%$س"ة) !#حد 12متطلبا( )خت%ا#"ة (    - عد' &لساعا!    

xx 4 !xx 4تخط"ط   تخط'ط %لمد! "خت*ا)'ةمن مو"!مو"!   6  
xxx xxx  !xxx xxx (خت&ا$# حر              6  

            12 &لمجمو!                

 ! *حد$' &%$س"ة) 9)لتد+*ب )لتعا#ني (     - عد' &لساعا!    
9      351!350تخط"ط   )لبرنامج )لتعا#ني    

"ـ   ساعة معتمد! 125                           مجمو3 عد1 ,لساعا- ,لمطلوبة للتخر!                                                           -  
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تخط'ط %لمد!من*ا( بكالو$#و!   
)تعا#ني"لتد%$ب "ل خ#ا!(  

(لسنة (لتحض$ر"ة  
$أل"!         %لفصل                                            &لثاني  %لفصل                                                             

 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
)1(إلنجل$ز"ة (لتحض$ر"ة( 001 'نجل#ز! )2(إلنجل$ز"ة (لتحض$ر"ة( 002 'نجل#ز! 8 5 15   15 5 8 
)1(لر"اض$ا* (لتحض$ر"ة( 001 &%اض#ا! )2(لر"اض$ا* (لتحض$ر"ة( 002 &%اض#ا! 4 1 3   3 1 4 
 1 2 0 علو( $لحاسب $آللي 002 تحض#ر! 2 0 2 علو& %ب"ع"ة 001 تحض#ر!
 1 2 0 تقن"ا' &ندس"ة 003 )ـ. م"كان"ك"ة 1 2 0 م,ا*(' +*(سا' جامع"ة 003 تحض#ر!
)1(لتحض$ر"ة('لترب"ة 'لبدن"ة  001 ترب"ة بدن"ة )2(لترب$ة (لبدن$ة (لتحض$ر"ة( 002 ترب"ة بدن"ة 1 2 0   0 2 1 

 15 12 18 &لمجمو! 16 10 20 &لمجمو!

ساعة 31 (لسنة (لتحض$ر"ةساعا! مجمو$ عد!   
%لسنة %أل#لى  

 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
تعب$ر"ة$سو!  100 عما"!  3 0 3 مقدمة في تخط'ط %لمد! 101 تخط"ط 5 10 0 
 3 0 3 م0ا+(/ (لتقا+$ر (ألكا%$م"ة 102 'نجل#ز! 3 0 3 مقدمة في 'لم+ا(') 'للغو"ة 101 'نجل#ز!
 3 0 3 )لتفاضل -)لتكامل )لتطب#قي 132 &%اض#ا! 3 0 3 )لر-اض+ا( )لمحد#"! 131 &%اض#ا!

 # " ! 4 3 3 مبا*( )لف%ز#اء 133 ف%ز#اء

101 
!" 

102 
 !"
103 

برمجة 'لحاسو!  
 

 مقدمة في 'لحوسبة
 

(C) برمجة ,لحاسو' بلغة سي    

2 3 3 

 2 0 2 'لنحو 'لو$#في 101 #"! 2 0 2 +إل(ما' &%ثا"! 111 #"!
)1ترب"ة بدن"ة ( 101 ترب"ة بدن"ة )2ترب"ة بدن"ة( 102 ترب"ة بدن"ة 1 2 0   0 2 1 

 17 15 10 &لمجمو! 16 5 14 &لمجمو!
'لسنة 'لثان"ة  

 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
 3 0 3 تخط.ط #ستعماال& #أل$#ضي 204 تخط"ط 3 0 3 نظر*ا) 'لتخط"ط 201 تخط"ط
 3 0 3 &القتصا' &لحضر! 205 تخط"ط 3 0 3 تشر0عا- ,قو'ن"ن 'لتخط"ط 202 تخط"ط
قو(عد (لمعلوما!%نظمة  203 تخط"ط )1# " ! ( 206 تخط"ط 3 0 3   2 3 3 
)1()شة تخط"ط ( 210 تخط"ط 2 3 1 'لمساحة 261 'ـ. مدن"ة  1 9 4 
)1#إلحصاء لإل$#"! ( 212 %حصاء  3 0 3 &التصا- &ألكا()مي '&لم#ني 214 'نجل#ز! 3 0 3 
       2 0 2 *خال' &لم#نة 211 #"!

 16 12 12 &لمجمو! 16 3 15 &لمجمو!

%لسنة %لثالثة  
 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!

 3 0 3 'لطر- 'لكم"ة في 'لتخط"ط 306 تخط"ط 3 0 3 ,ر+ 'لمسح 'لحضر"ة 301 تخط"ط

 3 0 3 تخط'ط %لنقل 307 تخط"ط 2 0 2 مقدمة في &لتخط#ط &لب#ئي 302 تخط"ط

,لخر,ئط -,الستشعا& عن بعدعلم  303 تخط"ط )2# " ! ( 308 تخط"ط 3 3 2   2 3 3 

)2()شة تخط"ط ( 310 تخط"ط )3()شة تخط"ط ( 315 تخط"ط 4 9 1   1 9 4 

 2 0 2 حقو, %إلنسا) في %إلسال! 322 #"! 2 0 2 قو&ن)ن ,تصام)م &إلسكا! 353 عما"!

)1حر! (ما*( )خت%ا#"ة  xxx xxx 2 0 2 )لكتابة )لموضوع"ة 201 #"!  3 0 3 

 18 12 14 &لمجمو! 16 12 12 &لمجمو!

%لسنة %لثالثة &لفصل &لص#في -  
 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
 0 0 0 )لتد+*ب )لتعا#ني 350 تخط"ط

$لسنة $لر$بعة  
 ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"! ساعة مختبر محاضر! &لمجا! %لرقم &لما"!
 2 0 2 #لتنم(ة #لمستد#مة 402 تخط"ط 9 0 0 مو)صلة )لتد+*ب )لتعا#ني 351 تخط"ط

)1ما*( )خت%ا#"ة ( 4xx تخط"ط        3 0 3 
)2ما*( )خت%ا#"ة ( 4xx تخط"ط        3 0 3 

 482 عما"!      
(لعو(مل (الجتماع$ة *(لثقاف$ة في 

 2 0 2 'لتصم"م

      xxx xxx ) !2ما,! +خت)ا&%ة حر(  3 0 3 
تصا' &للغو!م&ا$"# "ال 301 #"!        2 0 2 
 2 0 2 /.-سا+ *سالم"ة &عرب"ة 4xx *)( )ختبا#"ة      

 17 0 17 &لمجمو! 9 0 0 &لمجمو!

ساعة معتمد! 125مجمو3 عد1 ,لساعا- ,لمطلوبة للتخر!   
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'لتخصص"ة.(لمو(* (الخت%ا#"ة مقر34 (&لمحسوبة في معد' &لتخصص) "ل قائمة بالمو"!  
 

&لمحسوبة في معد' &لتخصص)!('لمو') 'لمقر"!   

(قم &لما"!  &سم &لما"!  محاضر*   مختبر   ساعة   

1. 101تخط"ط   )    3     0    3(   مقدمة في تخط'ط %لمد!   
2. )    3     3    2(                                                                          برمجة 'لحاسو!            #101 " !    
  مقدمة في 'لحوسبة #102 " !   "!  
  (C)برمجة ,لحاسو' بلغة سي  #103 " !   "!  
3. 100عما"!   +سو) تعب$ر"ة     )0    10     5  (  
4. )  2      0     2(                                                                 قو&ن)ن ,تصام)م &إلسكا!            353عما"!    
5. )  2      0     2(                                      'لعو'مل 'الجتماع"ة .'لثقاف"ة في 'لتصم"م                    482عما"!    
6. 201تخط"ط   )    3     0    3(   'لتخط"طنظر#ا!    
7. 211%حصاء   )1( #الحصاء لال$#"!     )3    0     3    (  
8. 202تخط"ط   تشر0عا- , قو'ن"ن 'لتخط"ط     )3    0     3    (  
9. 203تخط"ط   )لمكان"ة (نظمة قو(عد (لمعلوما!مقدمة في      )3    0     3    (  

10. 204تخط"ط   )    3     0    3(   تخط-ط #ستعماال& #ال$#ضي   
11. 205تخط"ط   &القتصا' &لحضر!     )3    0     3    (  
12. 206تخط"ط   )1( # " !  نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة     )2    3     3    (  
13. )    2     3    1(   'لمساحة 261'ـ. مدن"ة    
14. 210تخط"ط   )    4     9    1(   )1()شة تخط"ط (   
15. 301تخط"ط   ,ر+ 'لمسح 'لحضر"ة     )3    0     3    (  
16. 302تخط"ط   )   2     0    2(   مقدمة في &لتخط#ط &لب#ئي   
17. 303تخط"ط   -,الستشعا& عن بعدعلم #لخر#ئط مقدمة في      )2    3     3    (  
18. 306تخط"ط   'لطر- 'لكم"ة في 'لتخط"ط     )3    0     3    (  
19. 307تخط"ط   تخط'ط %لنقل     )3    0     3    (  
20. 308تخط"ط   )2( نظم 'لمعلوما, 'لجغر'ف%ة # " !     )2    3     3    (  
21. 310تخط"ط   )    4     9    1(   )2( ()شة تخط"ط   
22. 315تخط"ط   )    4     9    1(   )3()شة تخط"ط (   
23. 350تخط"ط   )    0     0    0(   +لتد40ب +لتعا&ني (خ1ا0 +لبرنامج +لتعا&ني فقط)   
24. 351تخط"ط   مو+صلة +لبرنامج +لتعا&ني (خ1ا0 +لبرنامج +لتعا&ني فقط)     )0    0     9    (  
25. 399تخط"ط   )    0     0    0(   (لتد,+ب (لص&في (خ&ا, (لتد,+ب (لص&في فقط)   
26. 401تخط"ط   )    1     0    1(   (لتحض&ر لمشر45 (لتخر1 (خ&ا, (لتد,+ب (لص&في فقط)   
27. 402تخط"ط   )    2     0    2(   #لتنم(ة #لمستد#مة   
28. 410تخط"ط   )    4     9    1(   (مسا, (لتد,+ب (لص&في فقط) 4 )'& تخط"ط   
29. )    4     9    1(   ,+ب (لص&في فقط)مشر01 $لتخر- $لن+ائي (مسا% $لتد  499تخط"ط   

 
'لمو'- 'الخت"ا()ة 'لتخصص"ة  

(قم &لما"!  &سم &لما"!  محاضر*   مختبر   ساعة   

30. 421تخط"ط   )    3     0    3(   نظم 'لبن)ة 'لتحت)ة 'لحضر"ة   
31. 422تخط"ط   )    3     0    3(   &-&,+ &ألشغا' &لعامة   
32. 423تخط"ط   )    3     0    3  ( تق++م )لتأث+ر)( )لتنمو"ة   
33. 424تخط"ط   )    3     0    3(   )'لتثم""ن &لتق""م   
34. 425تخط"ط   'لحضر"ة ةذج$لنم     )3    0     3    (  
35. 426تخط"ط   )    3     0    3(   نظم &لمعلوما. &لجغر&ف*ة في &النترنت   
36. 427تخط"ط   )    3     0    3(   تحل"ل 5نمذجة نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة   
37. 428 تخط"ط  )    3     0    3(   #لفر#غي %لح"زنظم %لمعلوما* %لجغر%ف$ة في    
38. 429تخط"ط   #لتحل.ل #الحصائي #لجغر#في      )3    0     3    (  
39. 430تخط"ط   )    3     0    3(   نظم %لمعلوما- %لجغر%ف(ة في %لنقل   
40. 431تخط"ط   )    3     0    3(   نظم #لمعلوما/ #لجغر#ف,ة في #(#)' #لمر#فق   
41. 432تخط"ط   موضوعا( خاصة في نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة     )3    0     3    (  
42. 490تخط"ط   )    3     0    3(   موضوعا1 خاصة في تخط'ط %لمد!   

 
%لحر!(لمو(* (الخت%ا#"ة   

)- )كثر من )' قسم #خر. 6300سمح للطالب باخت/ا- ,+ مو'* من 'لمستو!   



 

) (لد#(س%ة ( (ألساس%ة *(الخت%ا#"ة"لمقر#"!  #صف  
 

3( تخط'ط %لمد!مقدمة في  101تخط"ط   -0 -3(  
Iغر)G )لتخط2ط@ تكو#ن )ألBد)A@ تحد#د )لطر: في 68ا$ )لنشا6ا5 )الجتماع2ة ,)القتصا.#ة ,)لنمو )لتا$#خي 

للمد( )'ألقال"م.  
 

خط"طت"ل ا!نظر! 201تخط"ط    )3 -0 -3(  
جتماع"ة "البنائ#ة !#"ل 'لما#"ةتغ$ر"! "ل #سة!دل ةمنطق! ةتنف#ذ! "!قر"! التخا!كوس#لة  ا) 'لتخط"ط!عر$ نظر

..  لتوقع"ة! ! ةف!صو# "ل ة&لشامل ة)لتد$#ج!  : نما*( )لنظر#ا! ة$مثل #من ! )لمنشو"! لتحق.ق مجموعة من "أل$د"!
#لخ.  

 
تشر0عا- ,قو'ن"ن 'لتخط"ط 202تخط"ط    )3 -0 -3(  

5ر3 -/سال"ب -/.-', تنف"ذ 'لتخط"ط !! "ططر لعمل&ة $لتخمختصنظمة -لتخط)ط &تا#"خ عر- عا* لقو&ن$ن "!
م كذلك &لتنظ!!! 'إلسالم"ة تخط(ط 'لحضر9 4'إلقل(مي 4عالقت/ا بقو'ن(ن 'لشر#عة"ل#سس  .+$لقر$#$' $إل%$#"ة

مما%سة تقس)م $أل%$ضي! $لمنا.ق $لتخط)ط)ة' مر$جعة  تحد"دمناقشة ! مملكةفي "ل 3%ل2'كلة إل-%,+ %لتخط'ط %لعا!
,تج-"ز ,تنف"ذ $لم"ز$ن"ة.  

)101تخط"ط  متطلب:(   
 

)لمكان"ة (لمعلوما! مقدمة في .نظمة ()#'& قو#عد 203تخط"ط    )3 -0 -3(  
#"!  و$# ك!! 'لمرتبط& %لجبر )لمرتبطة-نظمة (لمعلوما! ! )لمكان"ة(لمعلوما!  قو#عد+سال'ب %$#"!  مقدمة في

 +مثلة من +سال'ب %$#"! معلوما*! تصم#م قاعد0 (لمعلوما* (لبنائ#ة!"لظر,ة تصم'م قاعد! نمو-, ك*نونة 'لعالقة. ن
(لمعلوما!. قو#عد  

)103"!  102"!  101 # " ! متطلب:(   
 

#أل$#ضي )ستعماال!تخط"ط  204تخط"ط    )3 -0 -3(  
ظمة 'لبن#ة 'لتحت#ة! # نظر+ة (لموقع# "نة&إلقل!م! "ة%لحضر 'لمنا"ق في&&%ائف"ا تو/.ع #ستعماال& #أل$#ضي 

.نما.- 'لبلد(ة )'إلقل"م"ة"ل!  
)101تخط"ط  متطلب:(   

 
&القتصا' &لحضر! 205تخط"ط    )3 -0 -3(  
/ب>عة 'قتصا8 'لمنا/ق 'لحضر(ة! 'لنمو 'لحضر3 في 0/ا- نظر(ة 'لموقع!  لمعرفة جزئي"القتصا# "ل مفا#"م

لمو1صال67 مشاكل 1القتصا+ في ضوء نظر"ة !أل*!ضي 'تكلفة ! !عماال#قتصا3 #لتمركز .عالقت* بنمو%$ #ست
&لمر&فق &لعامة.  

 
$لمعلوما( $لجغر$ف"ة نظم 206تخط"ط   - ) ! " #1(  )2 -3 -3(  

عمقة لبر(مج مختا0/ من -نظمة (لمعلوما! ت&%$سة م! نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ةعناصر  %$ائفتعر"ف &تا#"خ 
لتخط#ط! تخط#ط 8تنف#ذ 3نظمة %لمعلوما* %لجغر%ف#ة! تطب%قا* 3نظمة !لمعلوما* !لجغر!ف%ة في !!%لجغر%ف#ة! 

."اخا"جلمعلوما. 'لجغر'ف*ة في 'لمملكة !!ستعر!4 حاال' 01!س*ة .تطب*قا' ألنظمة !  
)103"!  102"!  101(متطلب: # " !    

 
1(  )1( تخط"ط $#شة 210تخط"ط   -9 -4(  

'لعا#"ة  0ل/ة حل &لمشاكل في &لحاال!! ع :تحل"ل +لمعلوما3 عن منطقة -,+سة محل"ة الخت"اجمبطر! تعر"ف "ل
شمل عر) 'لمشر"! ت )لتنف#ذ! 3عر2 مر)حل عمل#ا( )لتخط#ط!! )لبرمجة!!شمو( )لتحل#ل! !ل#ة! #"آل

:ختا2 منطقة 123سة محل+ة مم+ز( كمشر$# ل!."! كل $الب $على بالرسوما!.   
)100& عما"!  101تخط"ط  متطلب:(   

 
3( ة+ر* &لمسح &لحضر! 301تخط"ط   -0 -3(  
& تصم"م 'لع$نا! &ختبا! "خت0ا. -ر, "لمسح' &جر"ء"!!تخط+ط &لمسح &أل$لي!  ا' بما ف"!&لمسو!تصم"م 

)لمسح$ ;معالجة )لمعلوما/$ تطب1قا/ )لحاسب )آللي في )لمسح$ بما  عمل"ة & ع-نا* مسح& %$#"!%ستب(انا& %لمسح
&إلنترنت. عبر%لمسح عمل"! ف#"ا   

)211%حصاء  متطلب:(   

8  



 

2( &لتخط#ط &لب#ئي مقدمة في 302ط  تخط! -0 -2(  
مقدمة في 'لب#ئ#ة!  .#لحفا* على #لمو#"!تأث)ر ,لتخط)ط على ,لب)ئة ,لطب)ع)ة4 123,- 1م/ا.,- ,لتخط)ط لحما"ة 

#لب(ئي +#لتنم(ة #لمستد#مة. 'لتأث"ر تق""م  
 

علم ,لخر,ئط -,الستشعا& عن بعدمقدمة في  303تخط"ط    )3 -0 -3(  
الستشعا# عن !'لخر'ئط$ #سس  %سقا!( نظا& محا"! اسب $آللي#لخر#ئط بمساند$ #لح&تصم"م #سم  مبا&% $#سس

 تحل"لتكامل -لمعلوما&% مسح ! ! 8سس 6تحل3ل معلوما. -الستشعا' عن بعد!لصو, 'لمساح"ة 'لضوئ"ةنظم بعد! 
& ,+كونو'& %قما! و!سبمثل (ألقما* (لصناع#ة!  )لمختلفة عن بعد )لظو)8ر )لجغر)ف2ة0 مختلف +سائل )الستشعا!

  %الستشعا+ عن بعد %ألخر!.
)261('ـ. مدن"ة    

 
3( في 'لتخط"ط كم"ة"لطر# "ل 306تخط"ط   -0 -3(  

سل سال"لما ف(6ا تحل(ل #لتفا12! تحل(ل #لعالقة! تحل(ل #ال&تد#"! بق مختلف 'لطر/ 'لعد,+ة في 'لتخط"ط !تطب
د2ر "الستقر"ئ-ة+ *ر) "لتنبؤ"!.تق) 'سال$ب "ل,تخا. ,لقر,+ بطر)قة ب#س#ا! !'لزمن"ة  

)211%حصاء  متطلب:(   
 

نقلتخط$ط "ل 307تخط"ط    )3 -0 -3(  
تو)'ع شبكا! ! #لبد#ئل#ا! تخ!! !+ تو)'ع %لرحالمصا)' &لرحال!&لنقل!  ةذج(لنقل (لحضر$# نمتخط"ط  عمل"ة
متخصصة."ل#مج بر"ل /."سة عمل*ة باستخد"!ز على حاال! !رك%تم #لت% $سو! %لنقل  

 
نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة 308ط"ط  تخ - ) ! " #2(  )2 -3 -3(  

ا! متطلب! ا( )لمستف"دمتطلبتحل"ل 6نظمة (لمعلوما. (لجغر(ف"ة& تحل"ل ! %$ائفنما0/ (لمعلوما* (لمكان#ة! 
! سوA تستخد> بر%مج حاسوب#ة متطو45 ألنظمة %لمعلوما* %لجغر%ف#ة! ة 'لق"اس"ةمكان!"ل(لمعلوما!  ن"فتص

لمعرفة $لمحصلة في <ذ> $لما9; :$لمو$9 $لسابقة 6$( $لعالقة بأنظمة $لمعلوما( $لجغر$ف"ة.باستغال" !  
)203تخط"ط  متطلب:(   

 
1(  )2(تخط"ط $#شة  310تخط"ط   -9 -4(  

مستو* (لمد%نة في  )تطر$ على 1'لتخط"ط من ما&% $#شة -تجمع مشا%$ع"م  4شا12 جم/ع 'لطلبة في 'لمشر"!
.لطلبة تعر*ف '<ائف .لمد*نة '.ألنشطة .الجتماع$ة '.القتصا1*ة في .لمد*نة 'تحل$ل"ا.0ذ. .لمشر()' &جب على   

)210تخط"ط  متطلب:(   
 

1(  )3()شة تخط"ط ( 315تخط"ط   -9 -4(  
%شا"!  .- &إلسكا7- تخط)ط ,سط &لمد0نة- ,&لتصم)م &لحضر!تقد: كل سنة خ"ا4'3 متعد/.- كتخط"ط 'ألقال"م

   'لخبر0 'لمحصلة في 'لمو') 'لسابقة.!فر() 'لمعرفة ! ةمختلف"ل! المجا"لخال!  جم1ع (لطلبة في (لمشر$# من
)310تخط"ط  متطلب:(   

 
0( )لتد+*ب )لتعا#ني 350تخط"ط   -0 -0(  
)لتد+*ب )لتعا#نيمو$صلة  351تخط"ط    )0 -0 -9(  
ل خبر& عمل"ة ب'د% تحص! في مجا+ تخط'ط %لمد!  متو#صلة في #لعمل #لم%د#ني%سبو!  28مد!  الب'قضي #لط

&جب على كما م.نة تخط)ط &لمد" ! على مما#سة  %لطالب  *تعر& خالل"ا! &لتخصص في مختلف مجاال!
)لتعا#ني.بالبرنامج كتابة تقر<ر ن"ائي 1:عطاء عر6 عن -لخبر2 1-لمعرفة -لمحصلة خال& عمل"م  الب#لط  

 
)214مستو0 -لسنة -لثالثة )'نجل#ز!  متطلب:(   

 
0( ب &لص#في&لتد"! 399تخط"ط   -0 -0(  

   في ج5ة 4%+ عالقة بمجاال+ تخط'ط %لمد! .ساب'ع *قض'&ا %لطالب 8لمد!  &لص#فيفتر+ عمل  خال& %لفصل 
.عل+* () #قد& تقر#ر!  12كو. قبل *لتخر% بسنة! مجا+ تخط'ط %لمد!بخبر. على *() 'لعمل في  تز)'د %لطالبل

 م#نةمما#سة على  تعر!للللطالب فرصة 'لتد#"ب  ! د#"ق!  مكتوبا في ن7ا6ة 5لفتر2 ل,تم تق,,م* بعالمة ناجح
.تخط'ط %لمد!  

)214مستو0 -لسنة -لثالثة )'نجل#ز!  متطلب:(   
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لتخر!مشر#" !ل حض"رت"ل 401تخط"ط    )1 -0 -1(  
 تخط"ط )لتخر# في موضوعا لمشر"!تكو!  تخط'ط %لمد! !مجاال#حد 5قو2 1لطالب ببحث في ما(# مختا$# في 

Cخذ +لمو+فقة من مد>; +لما:89 7جب على +لطالب كتابة +قتر+* كامل بما ف"! بعد حسب )خت%ا#" !% $#لك  499
تجم1ع 'لمعلوما, "ملخص 'لمشر"!. $#ر! ! ()لمن$ج"ةغا-ا" #لمشر(* (#لمبر$#"! !)لمشكلة!  تحد"د  

)315تخط"ط  متطلب:(   
 

#لتنم(ة #لمستد#مة 402تخط"ط    )2 -0 -2(  
'&لب#ئة  "ة)'الجتماع (القتصا#"ة %لق"م&لطب"ع"ة &لمستنزفة* &لتو&%$ ب"ن  لمو#"!&ألمثل لال! ستغال! من خال!'لتنم"ة 

.'لتنم"ة عمل"ةفي   
)302تخط"ط  متطلب:(   

 
1(  )4()شة تخط"ط ( 410تخط"ط   -9 -4(  
ط لما01 على تطب!قا% نظر'ا% تخط!تركز ! .محل"ة حالة%$#سة  خد"!على تطب'قا0 م.نة +لتخط'ط% باست تد#"ب
خطط )'لتحض#ر ل)لتحل#ل! !ع *لمعلوما"! جم()لتي تشمل 4 23ر0 لحل مشاكل &لتخط"ط &لحق"ق"ة مفا#"م"ل&لمد"! 
/ تطب+قا( $لحاسب $آللي.!ستخد! كما )مكن ف#"ا(لتوص$ا"! !)لس%اسا"! !)لتنم#ة!   

)401تخط"ط  متطلب متز#من:(   
 

3(  نظم 'لبن)ة 'لتحت)ة 'لحضر"ة 421تخط"ط   -0 -3(  
Bتأث;ر?ا على تخط;ط &ستعماال6 &أل4&ضي1 عناصر ,خر( من &لمخطط ! نقلتكال$ف "ل !نقلم "لفي نظ مقدمة

& تنظ"م 'لنفا#ا! )لعاD: )لكBرباء* )لغا<* نظم خدما7 )التصاال7* تصر3ف )ألمطا,* )لمجا,+* ()لتخلص من
.مر%قبة %لمو%صفا!.  

مستو( $لسنة $لر$بعة) متطلب:(   
 

3(  &لعامة ا!$ألشغ%$#"!  422تخط"ط   -0 -3(  
'لسالمة 'لعامة! !! +'لقو) 'لعاملة&لمالي!  &لجانب تحل%ل ,ل8%كل ,إل-,+5 4مما+سة ,إل-,+* بترك%ز على

&لخدما-, +&لمر&فق &لعامة.!  
مستو( $لسنة $لر$بعة) متطلب:(   

3(  "ةو%& %لتنمتق""م 'لتأث"ر 423تخط"ط   -0 -3(  
.ة%لب!ئ! "!+ تحل"ل 'لتكلفة+ 'لفائد,+ تق""م 'لتأث"ر"!لتأث"ر( )ر& تق##م !"!تق""م 'لتأث"ر (سس &مبا"!  

مستو( $لسنة $لر$بعة) متطلب:(   
 

3(  تثم"ن"لتق##م !"ل 424تخط"ط   -0 -3(  
) تحق"ق 'ل+د() 'لتكال"ف (لجد+* (القتصا#"ة'لس*اسا) 'لعامة! !$لبر$مج! !مختلف &لخطط!  تق""م*سال&ب $#ر! 

4 تق""م ما قبل -ما بعد 'لتنف"ذ.لعائد &لما"!!!(لفائد." !تحل$ل (لتكال$ف" !  
مستو( $لسنة $لر$بعة) متطلب:(   

 
3(  'لحضر"ة ة&لنمذج 425تخط"ط   -0 -3(  

نما#$ #"! "ل- نما() 'إلقل#م !نقلنما<? "لجا<ب9ة &"لجغر"ف9ة/ تقد5ر "لسكا0/ سلو+ "لتنقل &نظم "لنظر(ة 'لموقع! 
(ألسس (القتصا#"ة.  

$لر$بعة)مستو& %لسنة  متطلب:(   
 

3(  &لمعلوما. &لجغر&ف*ة في &إلنترنتنظم  426تخط"ط   -0 -3(  
مدخل @لى ;نظمة 0لمعلوما4 0لجغر0ف"ة باإلنترنت< تطب"قا4 ;نظمة 0لمعلوما4 0لجغر0ف"ة باإلنترنت في تخط"ط 

%نظمة  'ستعما! + فو)ئد &خصائصن تطب"قا) 1نظمة معلوما) جغر$ف"ة)لمد6 5)ألقال1م/ )ستخد)+ )لبر)مج لتكو!
%لمعلوما9 %لجغر%ف*ة باإلنترنت في %لقطاع*ن %لخا' &%لعا!.  

)203تخط"ط  متطلب:(   
 

) 3- 0 - 3(  $لمعلوما( $لجغر$ف"ةنظم تحل)ل &نمذجة  427تخط"ط   
)لمكان"ة ة. :كتسب 'لطالب 'لمعرفة بمختلف .سال$ب نمذجة 'لب$انا! مكان!مفا6&م ,مبا23ء تحل&ل ,نمذجة "لب&انا# "ل

دمة في نظم $لمعلوما( $لجغر$ف+ة />لك من خال7 $لمحاضر$( /$لتما12ن /تطب+قا( $لحاسب $آللي.  &لمستخ
باستخد$3 نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة.مكان"ة =تعر9 8لطال4 على ك)ف)ة تصم)م ,تنف)ذ  حل مشاكل   

)203تخط"ط  متطلب:(   
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#لفر#غي ح"ز"لمعلوما* "لجغر"ف&ة في "لنظم  428تخط"ط    )3 - 0 -3 (  
1لفر1غي ' 1لبر1مج 1لتطب8ق8ة 1لمتوفر; حال8ا 'من6ا 1ستخد01 برنامج &كسوما) '&%سوفست  ح"زمقدمة عن مفا%$م "ل

,لمطوC ,لتحل(لي كامتد,G لبرنامج BCD ف(و ? < =. تطب(قا8 ,لمشا6 -نمذجة حركة ,لس(ر -,لتحل(ل للمنا"ق 
نظم ,لفر,غ1ة ,ألخر6. 5 4سال1ب /عد,+ تقا)'ر نتائج "لحضر8ة 72"خل "لمباني 2 تكامل "لنما+* "لفر"غ&ة مع "ل

$لبحث <غ"ر3ا من $ألسال"ب $لكم"ة $لخاصة بمفا3"م نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة.  
)203تخط"ط  متطلب:(   

 
) 3- 0 - 3(  #لتحل.ل #إلحصائي #لجغر#في  429تخط"ط    

*(لتحل4ل (إلحصائي (لوصفي *(الستنبا"ي 89* 'لحاسبا! 'آلل$ة في 'لتحل$ل 'لجغر'في. 'خت$ا* ع$نا! 'لب$انا! 
للب(اناH 5'5 'لطابع 'لجغر'في. 'ألسال(ب 'لتمث(ل(ة -'ختبا1 'لنظر"ا5 -معا6ال5 'النحد'1 'لبس(طة -تحل(ل 'لتبا"ن 

"ة.مكانب"ن %لمعط"ا,. تفس"ر 3تمث"ل %لب"انا, %إلحصائ"ة %لغ"ر   
)203تخط"ط  متطلب:(   

 
(ة في %لنقل"لمعلوما' "لجغر"فنظم  430تخط"ط    )3 - 0 -3 (  

تطب/قا5 نظم %لمعلوما5 %لجغر%ف/ة في مختلف مجاال5 %لنقل ( تشمل تخط/ط %لنقل (-ندسة %لنقل (%لنقل %لعا! 
 )'لتجزئة?&لسكك &لحد@د@ة ?نظم &لنقل &لذك"ة. س"تم تطب"ق نمذجة &لب"انا3 من خال. نظم &لمرجع"ة &لخط"ة 

)لمتحركة.  
)203تخط"ط  متطلب:(                                                                                                                   

 
#لمعلوما0 #لجغر#ف-ة في *(#)' #لمر#فقنظم  431تخط"ط    )3 - 0 -3 (  

حي. (سم #لخر#ئط BC#DE نظم #لمعلوما& #لجغر#ف-ة للمر#فق مثل #لك1رباء +#ل1اتف +#لم-ا, +شبكا& #لصر$ #لص
#آللي *#()#' #لمر#فق.  

)203تخط"ط  متطلب:(                                                                                                                   
 

$لمعلوما( $لجغر$ف"ةنظم موضوعا' خاصة  في  432تخط"ط    )3 - 0 -3 (  
$لمقر5 من ب"ن $لمو$ض"ع $لخاصة 8$لمتطو45 في نظم $لمعلوما( $لجغر$ف"ة. .تم !خت%ا( مو!ض%ع #ذ!  

)203تخط"ط  متطلب:(                                                                                                                   
 

) 3- 0 - 3(  موضوعا1 خاصة  في تخط'ط %لمد! 490تخط"ط   
م %خت'ا. مو%ض'ع =ذ% %لمقر. من ب'ن %لمو%ض'ع %لخاصة 1%لمتطو.- في تخط'ط %لمد!."ت  

: مستو( $لسنة $لر$بعة)متطلب:(                                                                                                          
 

مشر-, 'لتخر) 'لن$ائي 499تخط"ط    )1 - 9 -4 (  

في ما() 'لتحض"ر  قا) بد%$ست!قوA Bالب 'لسنة 'لن=ائ;ة بالعمل على تطو0ر مشر!ع+ 'لذ) 'ختا#" !!
). *$ل)د= $لرئ.س من 3ذ6 $لما45 3و تطب.ق $لقد&$% *$لم)ا&$% $لتي 401لمشر,+ *لتخر& (تخط"ط 

من %لطالب تحصل عل6-ا *لطالب خالE  سنو*AB C*ست? ببرنامج تخط6ط *لمد2. 1في ن-ا%ة *لفصل %توقع 
$تفص&لي على مستو: عا8 من ,لجو-3 باستخد,. *-$,+ $*سال&ب $#ر!  يتسل"م مشر&% تخط"ط

'لتخط"ط.  
)401: تخط"ط متطلب:(                                                                                                             
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