
 :المقررات الدراسية
  أحدثباس     ت دا   عل  م    والتطب قيتم تدر س      م    مس     تو     علىمقس     مة ممت مواد الدبلومة للطالب لتكون  ص     

 كاالتي:   ESRIم  اصدار شركة  ARCGIS PROنس ة م  برامج شركة نظم المعلومات الجغرافية 
 

 ] .معتمدة ات ساع 3 (UP 608): ..…………………………… [مناهج التحل ل الكمي والوصفي −
م مهمادةةبراددد  ماد   افعدددنم ادع ر ما ماهددد  ا م  اا م م

تهدددالمادةددد الماكمادعدددلمعددداملممادةة فدددنمادةلمعددددددددددددددددودددنمل 

ArcGISاكمممArcGIS Proمدةي  عهم مهمادةةبرا  ماد   افعنماسيددد يدددعن مم  مملةمم
.ميقرممادط دبم عطبيقماشددد 

م م يلدااامادي ا امادع بعبعدنملممادب  دنماد دايدالمد   د ا مم
إاا لم تصددددددددددددددددةعهمأرالدامادبعد  د   منا ا مادع بعدلمادةطد ل 

ArcGIS Proاتع ع  مانه عنمدبع ب .م.مكة متهالمادة الماكماع لالمادط دبماكم ضعماي ر م ادكمم  علمادنرعم

 

 ] .معتمدة ات ساع 3[  .......... (RD 505):تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الت طيط اإلقليمي  −
اعدددددددددعر مممملمتهالمادة الماكمادعة لملممادةي  عهماسيددددددددد يدددددددددعنمدعطبيقمتلنردراع م مهمادةةبرا  ماد   افعنم

مادويبمب دةعدددددعوي  مادةيعبين م  رما م عطببمممم ادعيطعاإاا لم ماد ه  مل   مادذ ميةعةاملممادربام ي   اإلأبعمم

مشولنماال  ر تمم .ميعلمعبمادط دبماه  لمايعياامممWebGisايعيااممتطبعق  م مهمادةةبرا  مادةعقاانمل  

مارةدددددددددددددددددد شم ياا لمأرالدددامادبعددد  ددد  مادمةدددددددددددددددددد   عدددن مإرةددددددددددددددددددم م
 شمخ ا امتيددد لبعدددنمتطبعقددد  م مهمادةةبراددد  ماد   افعدددنمل 

Dashboardمتصددددددددددددددددةعهم ايددددددددددددددددعيدااممادعطبعقد  مادةطد  عدنم Online Appsمإاا لماديد اممم Serverمإاا لمادبرابدنم 

Portalبددددددد دعطبيقمم ادعيددددددد لبعدددددددنم ادبعددددددد  ددددددد  م ادي ا ام أرالدددددددام م م
ل  إاا لماخعصدددددددددددددددددددددد لدددددددددددددددددددددد  مكدددددددلماهدددددددنم   اا ممملم م

ARCGISONLINEم ب اا مARCGIS Enterprise. 
 

 ]. معتمدة ات ساع 3 [ ..........................................  (EP505) ةنظم المعلومات الب ئي  −
تهالمادة الماكمتصددددددةعهم مهمادةةبرا  مادب  عنمادعدانمإللااامادا ايدددددد  مادب  عنمس مانطقنمل م ريقمت بعلمم

 ا ايددددددنمخصدددددد  صدددددده .ممكة ميدددددد عا ىلمادط دبملمم   ماد صددددددر ملممادبع    ممممRaster Dataادبع    مادنقطعنمم

من راممادبعدد  دد  مادةيعبيددن مإاا لمأرالددامادبعدد  دد  مم ادنقطعددن مإرةددددددددددددددددد شم ت ري مأرالددامادبعدد  دد  مادنقطعددن مادع ويددلم ي  

مدببع    مادنقطعنما مخع متطبيقماشدددد  ممإللااامادا م م
ايدددد  مادب  عنمادنقطعن م ايددددعيااممنا ا مادع بعلمادةط ل 

.ممكةد متهدالمادةد الماكمل صماصددددددددددددددددد ا مادبعد  د  مادنقطعدنمArcGIS Proبد يددددددددددددددددعيداامم مهمادةةبراد  ماد   افعدنمم

ادةيعبيدن م    ماةد د عهد  متطبيقماسا ا مادةنطقعدنم ادريد ضددددددددددددددددعدنم ادر عيعدنمدبع بعدلم ادنةدذادنمادةطد  عدنمااخدلم

ميمع لاملمماتي ذمادق ا ا مدةةبمArcGIS Pro   نم م
ماسرةطنمادةن يون.مادتر م تر ي   م

 ع  مادعيطعامادبيت 
 

 ]. معتمدة ات ساع 3 [  ........ ....... (EP618) دراسة حرة في مجال ت طيط النقل والبنية األساسية −
 ArcGISتة صمادة المادةي  عهماسيد يدعنمدع بعلمشدولنمادنقلماد  د  مااخلم   نم مهمادةةبرا  ماد   افعنمم

Proميدد عةل مادط دبما مت اياملن امادبع    مادعدانمدع بعلمادةددوط  مادةيعبين مكة ميدد عةل مادط دبما مم.

ما مت  بعلمادةددددوط  ملمم ع    مادةددددولنمإرةدددد شم ةرذكمشددددولنمادنقلمب يددددعياامما بلمادةددددولن م اة  يددددنم رلي  

متهمإرةدددددد ت   م تطبيقمنا ا مت بعلمادةددددددولنمد لماةدددددد  لمادعراعامادةةقالماسلماعدددددد  ا ماد   نمسيددددددطر مم م
ادتر

مدةدولنمادط   م ت ايامن أ  مادقع الم ياا لم   نم بل ةبا م ادطريقماساسلمدبرلدر مدةط  ما  م ادمعدبعدلماده لم



ين م ا ايددددددددنممادة   .مثهميددددددددعةقبمذدامنا ا ماد ع بعلماد  دددددددد  مدع اياماةدددددددد  لمادرلددددددددر مإكمادةن  قماد  دددددددد 

ين.ممم مي ن  ير   مإاط  عنمادرلر مإديه  م ت بعلمان  قمادياا  ماد   

م
 

 ]. معتمدة ات ساع 3 [ ............................................. (UD 511) أعمال الموقع العا  −
مدع بعدددلم وبرج افعددد م  عدددا  دراعددد مادةرأعمااخدددلم   دددنم مهمادةةبراددد  مم م

تهدددالمادةددد المإكمإاخددد  مادنه مادةطددد ل 

م مهممArcGIS Proاد   افعنم م
.مكة متقامماس رامماسيددددددددد يدددددددددعنمس راممادنةذانمادعدددددددددط عنمدببع    مثعثعنماسبة امل 

ماسبة اممادةةبرا  ماد   افعنم اصد ا مادبع    مادةيعبينمادةع  ن.ميد ع م
مثعلي ةل مادط دبما م ن شم ةرذكميدطيم

مادةنعمةنمدبعضدد   وم ادةددولنمادعددط عنمادنقطعنممممTINدبةرأعمادةطبرىلمل م ريقمشددولنمم  اة د عه ممممDEMج  

ماسبة امااخلم   عنم مهمادةةبرا  ماد   افعنممممDTM ت بعلمم م
 ArcGISب يددددددددعيااممنا ا مت بعلمادعددددددددطامثعلي

Proممم مدع بعلمادةرأعمل م ريقمإرةدددددددد شم ت بعلم تيعي من رامماسيددددددددطامميددددددددعقرممادطعىلم عطبيقماشدددددددد  م
 ممتطبعقر

مم م
ثعثعنماسبة ام ايددددعياامم ذسماسيددددطامدع بعلمادعضدددد   وم ادهعا  دراع مدبةراأعمب يددددعيااممااعاااما بلمثعلي

م.ArcGIS Proاسبة ام مم

 

 ]. معتمدة ات ساع 3 [ ..................................... (UP 604)االستدامة والمدن المستقبلية   −
اتع عنم تيصدددعبعنم مادةن يدددبمدعصدددةعهمايطط  مايددد ر م

تهالمادة الماكماعددد لالمادط دبملمماتي ذمادق ا مادةط ل 

ينمب يدددعياامم    ا م ية  ماد  ددد  ممادبرا ام ادمشددد  ينمذ عنمت  ر .متقاممادة المنا ا مادعصدددر ممCity Engine  ددد 

م شددددددددددددددوط  مادنقلمب يددددددددددددددعياامم ةذانمادهنايددددددددددددددنمم م
م ادةو ل  م

مدبةا ننمثعثعنماسبة اماليددددددددددددددعيااا  ماس او  ادعي لمم

متهمإرةددد ت  م رايدددطنمادكةبيرت م  م
.مكة متة صمادة المنا ا ممCity Engine(مب يدددعياامم    ا مCGAادةةة  ينمادتر

م ايهرممادهنايدددددددددددنمادةةة  ينمادق  ةنملممادقرالام م
(مدة  كمادةا ننمدعصدددددددددددةعهمايطط  ممRBM مادع بعلمادةط ل 

ين.ممكة ميدددددددد عةل مادط دبما مم ية  م ادبرا اماد  دددددددد  م شددددددددولنمادنقلم فق مدبمشدددددددد  م
م ادةو ل  م

تيصددددددددعبعنمذ عنمدا او 

ا نمادنصدددددددددددعنمم مب يدددددددددددعياامماد   دةلر   مادهنايدددددددددددنمادةةة  ينممممRBMتصدددددددددددةعهمادواا لمادعيطعطعنم ةدددددددددددطلمتي لمم

مماعطبو   مت  ر م
.م يددعقرممادطعىلم عطبيقمايهرمم ن شميدد ن  ير   مممم ادعيطعاماد  دد  مادتر يددددعم ادقرا ي   ادمشدد 

ا مممCity Engineا  نمب يددددددددددددعياامم    ا م دعردعام تقيعهميدددددددددددد ن  ير   متيطعامادةا مادةيعبينم ت بعلما   

مادةا ننم تصا  م ة ذكمادةا ننمادنه  عن.م

 

 ]. معتمدة ات ساع 3[ ............... ........................  (EP601)االستدامة والت طيط الب ئي  −
ممممSmart Urbanتهالمادة الماكمايددددددددعيااممتطبعق  م مهمادةةبرا  ماد   افعنمم يي   ماد  دددددددد  دالهمادةيططي  

مإاا لملةبعد  متطوي مادعيطعاماد  دددددددددددددددد  .ميدددددددددددددددد عةل مادطد ددبما متطبقمادنةدذادنمم م
مل  مادةةةد  يي    ادةهندايددددددددددددددددي  

ممArcGIS Proادةط  عنم  رملةبعنمتيطعام    مذ عنمتي لبعنمب يعيااممتطبعق  م مهمادةةبرا  ماد   افعن

ينمممم.مكة ميددددددددددد عةل مادط دبSmart Urbanادق  هملممادويبمم ا مايدددددددددددعياامم مهمادةةبرا  ماد   افعنماد  ددددددددددد 

Smart Urbanمممم م
مدةعأ  مايدددددددددددعياامماس او  م

دعبعدددددددددددعامتصدددددددددددر مايطط  مادةا ننم تطوي    م ادع بعلمادةط ل 

يدن.مكةد متهدالمادةد الماكمايددددددددددددددددعيدااممتطبعقد  م مهمادةةبراد  ماد   افعدنمم  ت بعدلمثثد   د مإلاا لمادعنةعدنماد  دددددددددددددددد 

ينمم مإمSmart Urbanاد  د  م
ممل  م

ين.مب إلضد فنمإكمذدا مفت امدعد لامل  رةد شم تقيعهمادعد ن  ير   م ادواا لماد  د 

ينم ه .مكة ميد عةل مادط دبما مايدعيااممتطبعق  م مهمم مإلاا لمادةا ننم ادعنب مب دعنةعنماد  د  تراعامادةيططي  



ينمم متصدددددددددددددددةعهمادةيطط  مادعيصدددددددددددددددعبعمSmart Urbanادةةبرا  ماد   افعنماد  ددددددددددددددد  م
مل  نملمممدالهمادةيططي  

منل  ىلمادةصب نم ادةة   نمادة ان.م ماط  م ا امدبعة   م ي   م
ماععرىمادةا ننم ادةة  يددددعمادةق ر نمل 

م

 ]. معتمدة ات ساع 3[.................. ........  (EP 510) الطبيعيةتق يم وتقنيات استغالل الموارد  −
تهالمادة المإكمل صمادةي  عهم ادةو ائماسيدددد يددددعنمدةبهمااليددددمةددددة  مل مبةاماليددددع ع مادةرا امادطبعةعنمل مم

 ريقماة د نم ت بعلمادصدددددددددددر ماديضددددددددددد  عنمد يدددددددددددهمادي ا امادةط  عنمدبةرا امادطبعةعنمااخلم   نم مهمادةةبرا  مم

دصدددددددددر ماديضددددددددد  عنمبط  مايعبين م.ميددددددددد عةل مادط دبما ما ايدددددددددنم   ماد صدددددددددر ملمماArcGIS Proاد   افعنم

اته مادصددددددر ماديضدددددد  عنم ادي  م  نهه م تلوي مفههمأر مسا ا مت بعلم اة د نمادصددددددر مم  ا ايددددددنمخصدددددد   م اة   

.م تهالمادة الماكمايددددددددددددددعياامم بر مفة دنممArcGIS Proاديضدددددددددددددد  عنمادةعددددددددددددددعياانمدة صمادصددددددددددددددر م اة د عه ممم

.مكة ميدددد عةل مادط دبما متطوي مArcGIS Proرا  مااخلممدةة د نمادبع    مادنقطعنم ايددددعي اكمانع   مادةةب

ماليعيعصمانع   ما مادصر ماديض  عن.م مايطامت بعمم

م

 ]. معتمدة ات ساع 3[................ .............  (EP 503) مداخل نظم ت طيط البنية األساسية −
متصددددةعةه مديعةل مادط دبما مإاا لم تهالمادة الماكمل صمادةي  عهماسيدددد يددددعنمدةددددوط  مادة افقمادة انم اة    

م االتصدددددددد ال مادعددددددددب عنم ادعيددددددددب عنمب يددددددددعيااممم  مهمشددددددددولنمادة افقماد هرب  عنم اد  دم ادةع سم اد ددددددددلمادصدددددددديم

.ممي عةل مدبط دبما مإلااامإ   ملةلممArcGIS Pro Utility Networkتطبعق  م مهمادةةبرا  ماد   افعنمم

شدددد المدنةذانم ياا لم ت بعلمنااشم     ظمن مةنمشددددولنمادة افق.ميدددد عةل مادط دبما مإرةدددد شما ةرلنم ع    مم

مم م
ملةلمادةددددددولنم ل صمادةةبع  .م ياخ  منا ا ممممArcGIS Proادةددددددولنم أرالاماتصدددددد  مادةلر   مل   تمبعميدددددد  

اإلاا لم تقيعهمنااشمادةددولنم الر  ته .مكة ميدد عةل مادطعىلما مايددعياامممادع بعلماسيدد يددعنمدبعيعالم ادعةقبم م

متصددددددددددددددددةعهمن مةدددنمشددددددددددددددددولدددنمادة افقممممArcGIS Pro Utility Networkتطبعقددد  م مهمادةةبراددد  ماد   افعدددنمم م
ل 

مدع بعلم ياا لم تقيعهمنااشمادةدددولنم الر  ته م ادعة الماعماةددد  لمشدددولنمادة افق م
مم تطبيقمنا ا مادع بعلمادةط ل 

ما مخع مإرة شمادع ن  ير   .م

م

 ]. معتمدة ات ساع 3[..........................   (EP 610) دراسات حره في مجال الت طيط الب ئي −
متلنردراع مادةةبرا  مادةط  عنم ادعيطعامم ما   مادعط الم ي   م

ما ايدددددددددنمادةرضدددددددددرل  ماد ا سنمل  تهالمادة الماكم

مم م
مبةعددددددددعوي تامادةيعبينمإأبعمم ملة ال  م

 يعهمت ايامممGeoinformatics in Environmental Planningادبيت 

مم ادةهدد  ا ادةةبرادد  مممممعددددددددددددددددد ىل امتبددامادةرضددددددددددددددددرلدد  مدكددلماببراددن.ميلر ملممادطدد دددبمإثودد  مأددا تدداملممفههمم

مادة   مادذ م عهمتن  دام م
مذدامادة   مممم نيددددددددد دعباد ا سنمل  م

ادعة الماعمنا ا متلنردراع مادةةبرا  مادةط  عنمل 

م م
م.م ادعيطعامادةة ال 

م

 ]. معتمدة ات ساع 3[...................    (UD 611) تطبيقات الحاسب االلي في التصميم العمراني −
ما د  متلنردراعد مادةةبراد  مادةطد  عدنم ياطد  عدنم م

ما ايدددددددددددددددددنمادةرضددددددددددددددددرلد  ماد دا سدنم ادةعقداادنمل  تهدالمادةد الماكم

مم م
ما ددد ال مادعصددددددددددددددددةعهمادةة ال  م

 يعهمت دددايدددامتبدددامممGeoinformatics in Urban Designااليددددددددددددددددعيددد الم هددد مل 

ممم ادةه  ا   ممادةةبرامم اممعددد ىلادةرضدددرل  مدكلماببران.ميلر ملممادط دبمإثو  مأا تاملممفههمم م
اد ا سنمل 



مذدامادة   م ادعيطعامممم نيددددددددد دعبادة   مادذ م عهمتن  دامم م
ادعة الماعمنا ا متلنردراع مادةةبرا  مادةط  عنمل 

.ممم م
مادةة ال 

م

 ]. معتمدة ات ساع 3[................................... (UD 611) تطبيقات متقدمة للحاسب االلي −
ما د  مادهندايدددددددددددددددددنمادةةةد  يدنم ادعيطعام ادعصددددددددددددددددةعهمم م

ما ايدددددددددددددددددنمادعطبعقد  مادةطد  عدنمادةعقداادنمل  تهدالمادةد الماكم

م يعهمت ددايددامتبددامادةرضددددددددددددددددرلدد  مدكددلماببراددن.ميلر ملممادطدد دددبمإثودد  مأددا تدداملممفههم اممعدددددددددددددددددد ىلمم م
ادةة ال 

مادة د  ماددذ م عهمتند  ددام نيدددددددددددددددد دعدبمادعةد ادلماع م
نا ا متلنردراعد مادةةبراد  مممادةةبراد  م ادةهد  ا ماد دا سدنمل 

.ممم م
مذدامادة   م ادعيطعامادةة ال  م

مادةط  عنمل 

مممم

 ].معتمدة ات ساع 6[..................... ................................(EP 504) مشروع الت رج −
.ميلر ملممادطد ددبمإثود  مم متهماممعدددددددددددددددد  هد مخع مادةد مماددا ا م م

 هدالماشدددددددددددددددد  ممادعيركماكمتقيعهمادةةبراد  مادتر

مادهنايددددددددددددددنمادةةة  ينمممم تطر مأا تاملممتطبيقمادةةبرا  مادةلمعددددددددددددددونمم م
ا   مادعيطعامممم االرةدددددددددددددد  عنادةه  ا مل 

م م ادعصددددددةعهاالأبعمم م
مب يددددددعيااممتطبعق  م مهمادةةبرا  ماد   افعنممم ادةة ال  م

ا ممم تطبعق ته مادةيعبينادةة ال 

WebGisممم م
 ذدامضدددددة ماةدددددطبنم قعقعنم عهمت ايا  م وق مدعيصددددد مادط دب.م  ذام عطببمب د ددددد   لمادواشمل 

م ت ايامانه عنمإلااامادةشدددددددددددددد  مم م
مادس ل   مما مبااينماديصددددددددددددددلمادا ا م

 مWork Flowاخعع  مارضددددددددددددددوممادةشدددددددددددددد 

ا ايددددد  مادع بعبعن ماةعمادبع    م اةددددد   عه  متقايهم ل صمادةشددددد  مم ادنع   مادنه  عن.م عهمتنيعذمادةةددددد  يددددعمم اد

ل ما ةرل  مل    م
م.م ةطلمف ا من مل 

 


