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  )) استمارة الخطة التدرسية السنوية ((
  

  Dr.Abdul Razzak Ziboonعبد الرزاق طارش زبون  .د  :اسم التدريسي

   :البريد االلكتروني

    Remote sensing & GISالتحسس النائي و نظم المعلومات الجغرافية   :اسم المادة 

   ساعة عملي أسبوعيا٢+  ساعة نظري ٢  :مقرر الفصل 

  
  : المادة اهداف

 تحسس النائياالهداف الرئيسية للمادة هي تعليم الطالب على المبادئ االساسية والتطبيقات االهندسية لل
ادارة المشاريع ،الطرق والمرور ،الهندسة البيئية والتلوث (وتطبيقاتها وخاصة في مجال الهندسة المدنية 

    GISلرقمية ومعالجتها باعتماد برامجيات  وتقنيات الخرائط ا)المياه والسدود والهندسة االنشائية،

  
  :التفاصيل االساسية للمادة 

 موضحة بالمرفق

  امزاحم عبدالكريم.د،حسين حميد .د،عبدالرزاق طارش . محاضرات    د  : الكتب المنهجية

  
  :المصادر الخارجية 

Remote sensing principles and interpretation 
(sabins and lisand) 

  االمتحان النهائي  المختبرات  الفصل الثاني  الفصل االول   الفصل الدراسي 
  

  :ات الفصل تقدير
  االول  

  الثاني
٦٠  ١٠  ١٥  ١٥  

  
  :معلومات اضافية

  

  

   
  
  

  ول  الفصل الدراسي اال– جدول الدروس االسبوعي 
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 مفردات المادة االسبوع
 مفاهيم اسس التحسس النائي  ١
اقة االشعاعية ، الطيف الكهرومغناطيسي ،خواص الصورة ،مصادر معلومات مصادر الطاقة ومبادى الط ٢

 المسح الجوي 
هندسة المسح الجوي ، استخدامات المسح الجوي ، انواع الصور ، الفرق ما بين الصورة الجوية الراسية  ٣

 و الخارطة ، المعلومات الظاهرة على الصورة الجوية
ت الهندسية للصورة الجوية الراسية ، نظام االحداثيات على الصورة ، الصورة الجوية الراسية ، العالقا  ٤

 مقياس الصورة الجوية الراسية
ايجاد االحداثيات االرضية من الصورة الجوية الراسية ، االزاحة الناتجة عن التضاريس على الصورة   ٥

 الجوية الراسية ، ارتفاع الطائرة للصورة الجوية الراسية
    ، تصميم خطوط الطيران) العالقة بين االبتعاد و ارتفاع النقاط ( عاد معادالت االبت ٦
 منظومات التحسس النائي النموذجية، عناصر منظومات التصوير ، تقنية الفلم ، خواص الصور الجوية  ٧
تبين للفلم ، الفلم االسود و االبيض ، الفلم الملون ، الفلم الملون تحت الحمراء ، دقة تميز التصوير ، دقة ال ٨

 دقة التمييز االرضية
 ، التحليل الهندسي للمنظومات البصرية خواص الطاقة االشعاعية للصور الجوية ٩
 التصوير الجوي الحراري ، الطاقة االشعاعية للجسم االسود ، الطاقة االشعاعية في االجسام الحقيقية ١٠
 لحرارية ،آشافات الطاقة الحراريةالتاثيرات المناخية ، مدخل الى الطاقة االشعاعية ا ١١
 الراديوميتر الحراري ،المشاطات الحرارية،خرائط الحرارة من معلومات المشاط الحراري ١٢
   ،عمل المشاطات و اعتبارات التصميم MSSالتمشيط المتعدد االطياف، المشاط المتعدد االطياف ١٣
 التحسس المايكروي  ١٤
   ، خواص الصور ، ميزات الصور الرادارية SLARادار الجانبي الرؤية التصوير الراداري ، عمل الر ١٥

   الفصل الدراسي الثاني–جدول الدروس األسبوعي 
 

    GPR،عناصر التحسس المايكروي السلبي ، المتحسسات المايكروية السلبية ١٦
 تاريخ التصوير الفضائي ، خواص االقمار الصناعية حول االرض  ، التحسس البعيد من الفضاء ١٧
 استالم و معاملة المعلومات االرضية ، تفسيرات الصور االرضية ١٨
 منصات المصادر االرضية االخرى و االنظمة ، توابع االنواء الجوية  ١٩
 معاملة الصورة الرقمية  ٢٠
 ، المعالجات االولية للبيانات الرقمية    ورترآيب او هيكل الصورة ، انظمة معاملة الص ٢١
 اصالح الصور الرقمية ، تحسين الصور الرقمية  ٢٢
 استخالص المعلومات ، اجهزة و معدات معاملة الصور  ٢٣
استخدام تقنيات هندسة التحسس النائي في مجال هندسة الطرق وذلك من خالل اجراء عملية تقييم لمسار  ٢٤

 الطريق
   البيئة و التحليل البيئي و تقدير  مشاآل التلوث  تقنيات هندسة التحسس النائي في مجال هندسةاستخدام ٢٥
 استخدام تقنيات هندسة التحسس النائي في مجال أدارة الموارد الطبيعية و التطبيقات الهيدرولوجية  ٢٦
  عامةتطبيقات التحسس البعيد ، تحليل االشكال االرضية ، مناظر زراعية ريفية ٢٧
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 التحليل الزراعي ، الغابات ، تحليل الطقس ، علم الخرائط  ، تحليل المدن ، التخطيط االقليمي ٢٨
  و تطبيقاتة )GIS(مقدمة تعريفية عن نظام المعلومات الجغرافية  ٢٩
  و تطبيقاته ) GPS(مقدمة تعريفية عن منظومة التوضيع العالمي   ٣٠
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