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 أوال : وصف المساق :
يعتمد المقرر عمى دراسة مراحل تطور االستشعار عن بعد وأهميته، ومعرفة االستشعار الكهرومغناطيسي 

الفوتوغرافي وغير الفوتوغرافي، واإللمام بالخصائص العامة لمصور ووسائل االستشعار عن بعد، واالستشعار 
عالقات الجوية والصور الفضائية، وأجهزة التصوير الجوي والفضائي، وأجهزة اإلبصار المجسم، ودراسة بعض ال

ر تفسير وتحميل صور ومناظر االستشعار عن بعد، وأخذ القياسات منها، ويهتم المقر األساسية لمصور الجوية، و 
 .بالدراسات التطبيقية لالستشعار عن بعد في المجاالت الجغرافية المتنوعة

 بالنقاط التالية : يستطيع الطالب في نهاية المساق أن يكون ممماً  :ثانيا : األهداف العامة لممساق 
  .توضيح طبيعة االستشعار عن بعد ودوره في الدراسات الجغرافية المختلفة 
  الصور الجوية واخذ القراءات المختلفة منيايتعرف علي قراءة وتفسير.  
 التعريف بأىمية االستشعار عن بعد وتقنياتو ووسائلو المختلفة، ومياراتو. 
  التعريففف بطففرد تحديففد الظففاىرات الجغرافيففة المختلفففة علففال صففور ومنففاظر االستشففعار عففن بعففد، و  يفيففة تفسففيرىا

  .وتحليليا، وأخذ القياسات منيا
  التدريب علال استخدام أجيزة اإلبصار المجسم و قراءة الصور الجوية وتفسيرىا، والبرامج الحاسوبية. 

 

   توزيع المساق عمى األسابيع( -ثالثا : محتوى المساق )مفردات المساق
والمصطلحات الخاصة  ، ومجاالتو،االستشعار عن بعد يتعرف الطالب علي المبادئ األساسية العامة في علم

اإلزاحفة ومقيفاس ، المعلومفات التفي تظيفر علفال الصفور الجويفة والففرد بفين الصفور الجويفة والخفرائطبالصور الجويفة، و 
مقدمفة عفن التابعة لو، والتخطفيط للطيفران، و الرسم، اإلحداثيات علي الصور الجوية، حساب ارتفاع الطيران والعناصر 

 وخصائصيا .ودراسة المرئيات الفضائية  الجوية، أجيزة الرسم اآللي، تفسير الصور
 

 الخطة األسبوعية
 الموضوع المحاضرة 

 38 - 23من ص                                                  تطور عمم االستشعار عن بعد 1
 63 - 39من ص ، مصطمحات اإلشعاع() مكونات اإلشعاع، الطيفناطيسي خصائص اإلشعاع الكهرومغ 2
 86 - 64من ص  (الجوي وسطح األرض)مصادر الطاقة، تفاعمها مع الغالف  خصائص اإلشعاع الكهرومغناطيسي 3
 116 - 87من ص                                       خصائص الصور الجوية والمرئيات الفضائية  4

  خصائص مرئيات االستشعار عن بعد 
  الفضائيةعناصر تفسير الصور الجوية والمرئيات   
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 148 - 117من ص                                    نظم التصوير الجوي والمساحة الجوية  5
   أفالم التصوير الجوي 

 آالت التصوير الجوي 
 الخصائص اليندسية للصور الجوية 

  مقياس الصور الجوية 
 التغطية األرضية في الصور الجوية 

 166 -  149من ص                                  مبادئ حركة األقمار الصناعية ومداراتها  6
  أنواع مدارات األقمار الصناعية *                          مبادئ حر ة األقمار الصناعية 
  اختيار المدار المناسب ألقمار االستشعار عن بعد 

 االمتحان النصفي 7
 192 - 167من ص                                  نظم التصوير في المجسات السالبة  8

  م ونات مجسات االستشعار عن بعد *                     تصنيف مجسات االستشعار عن بعد 
  أنواع المجسات البصرية السالبة*            نظم التصوير في مجسات االستشعار عن بعد 

 224 - 193من ص                      االستشعار عن بعد البصرية السالبة  مجسات 9
  المجسات منخقضات الدقة الم انية 
  األقمار الصناعية عالية الدقة *                    المجسات متوسطة الدقة المساحية 

  250 - 225من ص   األشعة الدقيقة والرادار  01
   م ونات الرادار 

  مراحل تطور الرادار 
  ىوائي الرادار 
  معادلة الرادار 

 االستقطاب 
  الطول الموجي 
 التشتت االرتدادي 
 ثابت العزل ال يربائي 

  284 - 251من ص   األشعة الدقيقة والرادار  00
   ىندسة الرادار 

  نظم التصوير في الرادار 
  الدقة الم انية لمرئيات الرادار 
  التشوىات اليندسية 

 الرادار ذي الفتحة الصناعية المتداخل 
 مجسات األشعة الدقيقة السالبة 
  الليدار 

 السونار
 204 - 285من ص                مجسات الرادار  02
 317 - 305من ص    تطبيقات االستشعار عن بعد 03
   التطبيد الزراعي 

  الغابات 
  الجيولوجيا  

  المياه 
  المناخ والغالف الجوي 
 المحيطات 

 336 - 318تطبيقات االستشعار عن بعد   من ص  04
   قياس األعماد 

  استخدامات األراضي 
  التربة 

  رصد ال وارث 
  صناعة الخرائط 
 التطبيقات العس رية 



 

 رابعا : أسموب تدريس المساق
ساعة عملي للمساد  31حيث تم تخصيص  GISفي مختبر ملي يتم التدريس عن طريد المحاضرات والتدريب الع

   .ERDASباستخدام برنامج 
 خامسا:  مراجع المساق

، الطبعة األولى ، جامعة صنعاء لمطباعة  2013محمد أحمد مياس : أسس االستشعار عن بعد ، :  المرجع الرئيس
 والنشر . 

 مراجع المساق 
 م، م ة الم رمة ، السعودية . 2103جمعة محمد داود : مقدمة في الصور الجوية والمرئيات الفضائية،  .0
 ( مبادئ المساحة والتصوير الجوي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، األردن.2112خضر العبادي  )  .2
 (  االستشعار عن بعد اسسو وتطبيقاتو . 2116مصباح محمد عاشور )  .3
 ، م تبة الرشد ، الرياض.االستشعار عن بعد وتطبيقاتو (2118سعيد ابو راس الغامدي) سعد بن .4
 ، منشور علال شب ة المعلومات.( مقدمة في الصور الجوية والمرئيات الفضائية 2103جمعة محمد داود )  .5

1. Bhatta,B., ( 2008), Remote Sensing and GIS, Oxford University Press. 
2. Jensen, J.R., (2nd ed. 2007), Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, 

Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ, USA.  
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