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الجهات 
المستهدفة

القسم العلمي 
المسئول عن 

تدريس الدبلومة 

المحليات

التخطيط العمراني

الساعات 
المعتمدة 

ساعة معتمدة24
)ساعة معتمدة لكل مادة3(

المهارات المكتسبة

كسب مهـارات و سـبل تطـوير اإلدارة المحليـة بمــا 
يتماشـــى مـــع رؤيــــة الدولـــة فـــي إدارة وحوكمـــة 
ــة فـــي  ـــدث الــنظم العالمي ــران ليواكـــب أح العم

.  التخطيط العمراني

كســب مهــارات طــرح ومتابعــة تنفيــذ مخططــات 
ـي المناطق العمرانية وإعداد برامج التخطيـط الزمن

.  لتنفيذ المشروعات، وضمان تحقيقها لألهداف

المقررات
قضايا ومشاكل قوانين تنظيم العمران

ادارة التنمية للمجتمعات المحلية

إدارة النمو العمراني

اإلطار المؤسسي والتنظيمي للتنمية 
العمرانية

مناهج التحليل الكمي والوصفي

تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية العقارية

مشروع في التخطيط العمراني واإلسكان
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الجهات المستهدفة
القسم العلمي 

المسئول عن تدريس 
الدبلومة 

التصميم العمراني

الساعات المعتمدة 

ساعة معتمدة24
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المهارات المكتسبة

لـى مـر تعريف الطالب باألنساق العمرانية المختلفـة للمنـاطق التاريخيـة بمصـر ع
. العصور نشأتها وتطورها والعوامل المؤثرة على صياغتها

المقررات
عمران المناطق ذات القيمة في مصر 

مشروع تطبيقي 

مناهج االرتقاء والحفاظ العمراني

استراتيجيات التجديد والتحكم في العمراني

التشريعات والضوابط العمرانية

تنسيق المواقع وإدارة المناطق التاريخية 
والتراثية

التخطيط البيئي ومنظومة الطاقة والموارد 
المائية

ق الجهاز القومي للتنسي
الحضاري

يــتم دراســة منــاهج االرتقــاء العمرانــي للمنــاطق العمرانيــة المتــدهورة، والحفــاظ 
.على التراث العمراني للمناطق ذات القيمة

ة تعريف الطالب بمجموعة الضوابط والقـوانين والتشـريعات الحاكمـة والمنظمـ
.لكل من العمران وابعاده المختلفة

.معرفة االستراتيجيات المختلفة لمفهوم التجديد العمراني

اريخيـة مفهوم المناطق التاريخية والتراثية والقيم المرتبطة بأهمية المواقـع الت
.والتراثية

.ماساليب الترميم وتقنيات مواد االنشاء المختلفة المستخدمة في الترمي

ــل  ــرق تجميــع وتحلي ــد مجــاالت ط ــروع فــي أح ــى إعــداد مش تــدريب الطالــب عل
مـة المعلومات ووضع البدائل والسيناريوهات التخطيطية واقتـراح الحلـول المالئ

.للظروف المحلية باستخدام الطرق التقنية الحديثة

األهداف 
العامة 

للدبلومة

التعريـــف بمجموعـــة 
الضــــوابط والقــــوانين 
والتشريعات الحاكمة

.للمناطق التراثية

االســـــــــــــتراتيجيات 
م المختلفة لمفاهي

ـــد والحفـــاظ  التجدي
. العمراني

تنســـيق المواقـــع
ــــــاطق  وإدارة المن

.يةالتاريخية والتراث
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الجهات المستهدفة
القسم العلمي 

المسئول عن تدريس 
الدبلومة 

التصميم العمراني

الساعات المعتمدة 

ساعة معتمدة24
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المهارات المكتسبة

مـع كسب مهارات وسبل تطوير عملية تصميم تنسـيق المواقـع بمــا يتماشـى
ة المختلفــصائصــةطبيعيــة المكــان وطبيعــة التربــة والموقــع والتعــرف علــي 

ر ليواكب احـدث التصـميمات العالميـة وافضـل انـواع النباتـات المحليـة فـي مصـ
.والتي تتماشي مع البيئة المحلية المصرية المتميزة

المقررات
تنسيق مواقع 

مشروع تطبيقي في تنسيق المواقع

)متقدم(تطبيقات حاسب الي 

تخطيط  وهندسة مواقع

تصميم المناطق العامة والمفتوحة

تصميم وتنسيق مواقع متقدم 

مقدمة في استخدام النباتات في 
تنسيق المواقع

مدال نظم تخطيط البنية االساسية 

كليات الزراعة وممارسين 
مجال تنسيق المواقع من 
ريجي الجامعات المصرية

ــة ــرية والوظيفي ــواحي البص ــن الن ــة م ــات المختلف ــائص النبات ــي ص ــرف عل التع
.والتشريحية للنباتات ايضا

كسب مهارات طرح ومتابعة تنفيـذ مخططـات تنسـيق المواقـع المصـممة مـن 
ات، المختلفــة لتنفيــذ المشــروعبعناصــرةقبــل االــرين وإعــداد بــرامج التصــميم 

.وضمان تحقيقها لألهداف

األهداف 
العامة 

للدبلومة

تحريــــر المفــــاهيم والتركيــــز علــــى 
فة أهمية عملية تنسيق المواقع بصـ

عامة كعلم وتنمية قـدرات الطالـب 
ع في مجال تصميم وتنسيق المواق

ــميم  ــال تص ــي مج ــة وف ــفة عام بص
.النباتات بصفة اصة

يق االطار التصـميم لعمليـة تنسـ
المواقع واعـداد مشـروع تنسـيق 
مواقـــع بصـــورة متكاملـــة ومـــع 
التركيز علي اسـتخراج الرسـومات
التنفيذيـــــة لمشـــــروع تصـــــميم

ة النباتات في المواقع المختلف
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القسم العلمي المسئول الجهات المستهدفة
عن تدريس الدبلومة 

قسم التخطيط البيئي 
والبنية االساسية

الساعات 
المعتمدة 

ساعة معتمدة24
)ساعة معتمدة لكل مادة3(

المقررات
النظم المساحية االرضية المتطورة 

مشروع تطبيقي 

نظم المعلومات الجغرافية متقدم 

تطبيقات الحاسب االلي 

الحاسب االلي في التخطيط اإلقليمي والعمراني 

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط 
اإلقليمي 

مشروع تطبيقي في التخطيط البيئي وتخطيط البنية 
األساسية 

موضوعات مختارة في التخطيط العمراني 

موضوعات مختارة في تخطيط النقل والبنية األساسية 

نظم المعلومات البيئية 

ريجي الجامعات 
العاملين والمهتمين 

بالبيانات المكانية

المهارات المكتسبة

الخرائط المكانية النتاجو المساحية الكارتوجرافيفهم و تطبيق علوم 

فهم نظريات نظم المعلومات الجغرافيـة وتطبيقهـا العملـي باسـتخدام احـدث بـرامج نظـم المعلومـات الجغرافيـة 
ARCGIS PRO 

التعامل مع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت و المصورات الفضائية

و تصميم وإدارة قواعد البيانات المكانية   Big Dataالتعامل مع البيانات الضخمة 

التدريب التطبيقي علي عمليات إدال البيانات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الحديثة بها

ــات و العالقــات  تطبيــق تقنيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة المتقدمــة فــي المجــاالت المختلفــة مــن مراجعــة البيان
.البيانات المكانية وهندسة البناء نموذج للتحليل المكانيالتبولوجيالهندسية و تطبيق قواعد 

اكتســاب المعرفــة وأساســيات تقنيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة التشــاركية علــى شــبكة اإلنترنــت و متعــددة 
ArcGIS Enterpriseو ArcGIS Onlineالمســتخدمين توزيــع قواعــد البيانــات بــالتطبيق علــي احــدث التطبيقــات مــن  

.وأدوات التحليل عبر اإلنترنت في مجال التخطيط االقليمي والعمراني و التصميم العمراني

ة 
ام
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ــــــا  ــــــات تكنولوجي ــــــة تطبيق ــــــدف دبلوم ته
ـــات  ـــةالمعلوم ـــالب الجيومكاني ـــاب الط اكتس

ـــــم و المهـــــارة ليصـــــبحوا  والخـــــريجيين العل
محتـــرفين ذوي مـــؤهالت علميـــة فـــي مجـــال 

، باإلضـــــافة إلـــــى الجيومكانيـــــةالتطبيقـــــات 
ت استخدام مهارات تكامل تكنولوجيا االتصـاال

و المعلومــــات وتطبيقــــات الويــــب الخاصــــة 
لمجــاالت نظــم المعلومـــات الجغرافيــة فـــي 

مجاالتهم الخاصة

ــ ــة و الت ــة المكاني ــارات التحليلي ــوفير المه ي ت
ديـة تتجاوز ما توفره المناهج الدراسـية التقلي

وقــــد صــــمم مــــنهج . فــــي البكــــالوريوس
الدبلومـــــة بعنايـــــة لـــــيعكس المتطلبـــــات 
الواقعيـــــة لألنظمـــــة نظـــــم المعلومـــــات 
الجغرافيـــــــة وتكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات 
ـــوم  ـــي العل ـــن ف ـــة للمه ـــاالت الالزم واالتص

الجغرافية المكانية 



الدبلوم المهني
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المكانية في 

الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني 
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القسم العلمي المسئول الجهات المستهدفة
عن تدريس الدبلومة 

قسم التخطيط البيئي 
والبنية االساسية

الساعات 
المعتمدة 

ساعة معتمدة24
)ساعة معتمدة لكل مادة3(

المقررات
مناهج التحليل الكمي والوصفي 

دراسة حرة في مجال تخطيط النقل والبنية األساسية 

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط 
اإلقليمي 

أعمال الموقع العام 

نظم المعلومات البيئية 

االستدامة والمدن المستقبلية 

التنمية المستدامة والتخطيط البيئي 

تقييم وتقنيات استغالل الموارد الطبيعية 

تقييم وتقنيات استغالل الموارد الطبيعية 

مدال نظم تخطيط البنية األساسية 

دراسات حره في مجال التخطيط البيئي 

تطبيقات الحاسب االلي في التصميم العمراني 

دراسات حره في مجال التخطيط البيئي 

تطبيقات متقدمة للحاسب االلي 

مشروع في التخطيط البيئي وتخطيط البنية األساسية 

ريجي كليات الهندسة 
التخطيط /المعمارية

العمراني والمدنية

المهارات المكتسبة

 ARCGIS PROفهم نظريات النماذج المكانية وتطبيقها العملي باستخدام احدث برامج نظم المعلومات الجغرافية 

ليمي مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و تطبيق علوم االستشعار عن بعد في مجال التخطيط اإلق
. والعمراني والتصميم المعماري

في مجال التخطيط  Computing Cloudو الحوسبة السحابية Big Dataالتعامل مع تكنولوجيات البيانات الضخمة  
اإلقليمي والعمراني و تصميم وإدارة قواعد البيانات المكانية التشاركية

صـاالت اكتساب المهارات في تطبيق نماذج  إدال البيانـات المكانيـة المتقدمـة باسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالت
. الحديثة بالمجال

ن تطبيق في مجال التخطيط االقليمـي والعمرانـي التقنيـات الحديثـة بـنظم المعلومـات الجغرافيـة المتقدمـة فـي مـ
لبنـاء للبيانـات المكانيـة العمرانيـة وهندسـة االتبولـوجيأنظمة مراجعة البيانات و العالقات الهندسية و تطبيـق قواعـد 

.للنماذج المكانية
اكتساب مهارات التحليالت المكانية المتقدمة في مجال التخطيط و العمارة

اكتســاب المعرفــة وأساســيات تقنيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة التشــاركية علــى شــبكة اإلنترنــت و متعــددة 
ArcGIS Enterpriseو ArcGIS Onlineالمســتخدمين توزيــع قواعــد البيانــات بــالتطبيق علــي احــدث التطبيقــات مــن  

.وأدوات التحليل عبر اإلنترنت في مجال التخطيط االقليمي والعمراني و التصميم العمراني
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ـــي  ـــدة ف ـــارات جدي ـــاب مه اكتس
ـــــــات  ـــــــم المعلوم ـــــــال نظ مج

يـل الجغرافية بتطبيق نماذج التحل
المكـــاني باســـتخدام تطبيقـــات 
احـــــــدث نظـــــــم المعلومـــــــات 
ـــــــــــا  ـــــــــــة وتكنولوجي الجغرافي
المعلومـــات واالتصـــاالت و ذلـــك 
ـــل  ـــداد، تحلي ـــاليب اع ـــوير أس لتط
ــــة  ــــات المعماري ــــيم الدراس وتقي

. والتخطيطية

حليالت التعريف النظري للنماذج المكانية بالمجال وتطبيق الت
المكانيـــة المتقدمـــة فـــي مجـــال التخطـــيط العمرانــــي و 

ــ. التصــميم المعمــاري ة بشــكل يعكــس المتطلبــات الواقعي
واحتياجات سوق العمـل الرقمـي فـي الجهـات الحكوميـة و 
الخاصـــة لجيـــل جديـــد مـــن المهندســـين و المخططـــين ذو 

يـة المهارات التي تتجـاوز مـا تـوفره المنـاهج الدراسـية التقليد
فــي البكـــالوريوس ألنظمـــة نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت الالزمـــة للمهـــن فـــي 
العلوم الجغرافية المكانية لتحقيق اهداف ورؤي الدولة في

التحول الي الدولة  الرقمية و الذكاء الصناعي
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