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 اسثىػيا  اػح( س4) )انكهي(ػذد انساػاخ انذراسيح  .7

 1/9/2115 تاريخ إػذاد هذا انىصف  .8

 أهذاف انممزر .9

اطالع الطلبة ماهٌةنظم المعلومات الجغرافٌة ومبادئها والتعرٌف بمعنى علم االستشعار عن بعدوالتعرٌف باهم  -
البرامج المستخدمة وبرنامج االٌرداس مع دراسة تطبٌقٌة بسٌطة لنوافذ البرنامج واستخداماته االولٌة وتطبٌقات 

 الجغرافٌة  مبسطة وملخصة لالستشعار عن بعد فً كافة فروع واختصاصات 
 التطور التارٌخً لعلم االستشعار عن بعد و مصادر الطاقة ومبادئ االشعاع و  مقدمه عن برنامج االٌرداس

 

 

 

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 مخزجاخ انتؼهم وطزائك انتؼهيم وانتؼهم وانتمييم .11

  االهذاف انمؼزفيح -أ
 مثادئ نظم انمؼهىماخ  انتؼزف ػهً اهذاف دراسح -1أ

 واالستشؼار ػن تؼذ

 مثادئ نظم انمؼهىماخ  انتؼزف ػهً اهميح دراسح  -2أ
 واالستشؼار ػن تؼذ  

 مثادئ نظم انمؼهىماخ انتؼزف ػهً مناهج انثحث في   -3أ
 واالستشؼار ػن تؼذ  

 

 

  

 

 

 االهذاف انىجذانيح وانميميح -ج

 انتخطيظ-1ج

 انتنظيم  -2ج

 انمزالثح-3ج

  انتمىيم -4ج

  

 طزائك انتؼهيم وانتؼهم     

 

 انمنالشح  –االستجىاب  –االنماء  -
-  

 طزائك انتمييم    

 

 االختثاراخ انشفهيح  وانتحزيزيح   و انتطثيميح

 

 
 انمهاراخ  انؼامح وانمنمىنح ) انمهاراخ األخزي انمتؼهمح تماتهيح انتىظيف وانتطىر انشخصي (. -د 

 مهاراخ انثحث انؼهمي في  مثادئ نظم انمؼهىماخ -1د
 واالستشؼار ػن تؼذ

 

 مهاراخ اػذاد دراساخ تطثيميح في  مثادئ نظم انمؼهىماخ -2د
 واالستشؼار ػن تؼذ

 



 تنيح انممزر .11

 انساػاخ األسثىع
مخزجاخ انتؼهم 

 انمطهىتح
اسم انىحذج / انمساق أو 

 انمىضىع
طزيمح 

 انتؼهيم
 طزيمح انتمييم

1 4 
انمشار انيها في      

انمحىر انساتك وكم 

 حسة انمحتىي 

مقدمة عن االستشعار عن بعد 
 –االنماء  ,مكوناته ,تعرٌفه ,مفهومه

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

2 4 
= 

التطور التارٌخً لعلم االستشعار 
 عن بعد

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

3 4 
= 

 –االنماء  االشعاعمصادر الطاقة ومبادئ 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

4 4 
= 

 –االنماء  مقدمه عن برنامج االٌرداس 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

5 4 
= 

تعلم نوافذ وازرار وقوائم وادوات 
 البرنامج 

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

6 
4 

= 

تعلم نوافذ وازرار وقوائم وادوات  
 البرنامج

 –االنماء 

انمنالشح  

االستجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

7 4 
= 

 –االنماء   تطبٌقات عملٌة

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

8 4 
= 

 –االنماء  )تطبٌقات عملٌة ( 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

9 4 
= 

 –االنماء  تطبٌقات عملٌة

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

11 4 
= 

 –االنماء  االحداثٌات الجغرافٌة وانواعهها 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

11 4 
= 

تصحٌح الخرائط والصور الجوٌة  
 تطبٌقات عملٌة 

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

12 
4 

= 

 –االنماء  تفسٌر الصور الجوٌة  

انمنالشح  

االستجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

13 4 
= 

العوامل المؤثرة فً تفاعالت  
  الطاقة مع الغالف الجوي 

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

14 4 
= 

تفاعالت الطاقة مع معالم سطح 
 االرض  

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

15 4 
= 

الطٌفٌة للموارد طرق االستجابة 
 االرضٌة

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

16 4 
= 

 خصائص ومكونات الصور الرقمٌة

 
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

17 4 
= 

 –االنماء  جمع البٌانات 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

18 
4 

= 

 –االنماء  خصائص الصورة الرقمٌة

انمنالشح  

االستجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح



   انثنيح انتحتيح  .12

 ال توجد  انكتة انممزرج انمطهىتح 

 انمزاجغ انزئيسح ) انمصادر (

كتاب اسس وتطبٌقات االستشعار عن بعد للدكتور جمعه محمد داوود  -1

 5112لسنة 

 وكتاب خطوات برنامج االٌرداس )تطبٌقات عملٌة ( -5

19 4 
= 

االقمار االصطناعٌة الخاصة 
 بدراسة الموارد االرضٌة   

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

21 4 
= 

المعالجة الرقمٌة للصور الرقمٌة 
)التصحٌح الهندسً(تطبٌقات 

 عملٌة   

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

21 4 
= 

دوائر العرض واقواس الطول 
 ومعرفة الزمن 

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

22 4 
= 

 –االنماء  تحسٌن الصورة 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

23 4 
= 

 –االنماء  تصنٌف الصورة الرقمٌة

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

24 
4 

= 

 –االنماء  التصنٌف الموجه  

انمنالشح  

االستجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

25 4 
= 

 –االنماء  التصنٌف غٌر الموجه  

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

26 4 
= 

تطبٌقات االستشعار عن بعد فً 
 الدراسات الجغرافٌة 

 –االنماء 

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

27 4 
= 

 –االنماء  متابعه تغٌرات الغطاء االرضً

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

28 4 
= 

 –االنماء  التغٌرات البٌئٌة والمناخٌة

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

29 4 
= 

 –االنماء  التطبٌقات فً مجال الزراعه

 انمنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

31 
4 

= 

التطبٌقات فً الدراسات 
 الجٌومورفولوجٌة والهٌدرولوجٌة

 –االنماء 

انمنالشح  

االستجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

31 
4 

= 

التطبٌقات فً الدراسات الحضرٌة 
 والرٌفٌة 

 –االنماء 

انمنالشح  

االستجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

32 
4 

= 
لتطبٌقات فٌالبحث عن الموارد 

 المعدنٌة

 –االنماء 

انمنالشح  

االستجىاب 

 انحي

االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 4     



 انكتة وانمزاجغ انتي يىصً تها

  ( 111انتماريز ، ) انمجالخ انؼهميح ، 
 شبكة االنترنيت -

 

 خطح تطىيز انممزر .13

 تحذيث انثياناخ وانمؼهىماخ انخاصح 

 

 


