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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
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  :البرید االلكتروني

المرحلة الثالثة/ ھندسة التحسس النائي 
:اسم المادة

ساعة عملي اسبوعیا    2+ ساعة نظري  2 :مقررالفصل

تعریف الطالب بالمباديء األساسیة للتحسس النائي بنوعیھ التصویر الجوي والفضائي وطرق تحسینھاومعالجتھاوتطبیقاتھا في 
.الھندسة المدنیة    :ةاھداف الماد

,لرادیومیتراتا ,ائيتطبیقات التحسس الن, تصمیم خطوط الطیران  ,ھندسة التصویر الجوي ,أساسیات التحسس 
نظام تحدید  ,   رادار الخارق لألرضال, التصویر في مجال الموجات الرادیویة ,للصور المعالجة الرقمیة,التصویر الحراري 

.المواقع العالمي 
  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

 .1985, المسح الجوي . لویز خلیل أوقیانوس و خالد ھالل سرحان , لبیب ناصیف سلوم 
.ؤسسة المعاھد الفنیة م

.مباديء التحسس النائي . خالد ھالل سرحان 
  :ةالكتب المنھجی

Sabin, F.F.( 2000). Remote sensing principles .                                    
Lillesand , T.M. Kiefer, R.W. & Chipman, J.W. (2004) . Remote sensing and image processing .
Wolf ,P.R.(1983).Elements of Photogrammetry.2nd ed., McGraw Hill.  

  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان النھائي المختبرات الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي

60% 10% 15% 15%   االول
الثاني

  :تقدیرات الفصل

.ندسیة في قسم  ھندسة البناء واالنشاءات المادة مقررة لطلبة المرحلة الثالثة ولجمیع الفروع الھ   :ةمعلومات اضافی
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  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

المالحظات ةیلالماده العم ةالماده النظری التاریخ

وع
سب

اال

GIS  وظائف, مكونات,تعریف االستخدامات , مباديء أساسیة في التحسس 
.البیانات تمثیل, مكونات التحسس ,والفوائد

1

على برامج نظرة  عامة
Arc Map, Arc Toolbox ,Catalog, Arc GIS, 
               

 :لطیف الكھرومغناطیسيا
.أجزائھ, المباديء الفیزیاویة    

2

الخرائط و أنواعھا
  Map Categories  

التفاعل بین .أنواعھا,األنعكاسیة, ثیةاألجسامبعاان
.ناطیسیة والغالف الجوياألشعة الكھرومغ

3

 Arc Map التعامل   ,  ِ أساسیات برنامج  عرض الصورة
                   .مع الطبقات 

.تطبیقات وأمثلة على الطیف الكھرومغناطیسي  4

مساقط الخرائط وأنواعھا
Map Projections& Categories 

ممیزات ,أنواع المساقط  والصور:المسح الجوي
.الصورة

5

,(TOC) .        قطع الصورة ,ادارة جدول المحتویات  أھم  ,أھم الفروقات فیما بینھا,أنواع الصور الجویة 
المصطلحات في الصوروخاصةالمائلة

6

مقیاس الخارطة, شكل وحجم األرض أنواعھا خاصة في الصور , مقاییس الرسم المستخدمة
.الرأسیة 

7

التعامل مع األوامر ,  التعرف على معلومات الصورة
       

تحویل أحداثیات   الصورة الى  االحداثیات األرضیة 
.و بالعكس 

8

االحداثیات انظمة التشوھات في الصور الجویة وأنواعھا 9

اظھار,  اداة القیاس ,اداة البحث, اداة التعریف
.الربط السریع

. تطبیقات و أمثلة على الصور الجویة  10

تحدید نقاط,   المستخدمةاألدوات ,الصورة ححیتص
.التحققو اعادة الصورة,األرضیة  الضبط          

خط , ارتفاع     الطیران: تصمیم خطوط الطیران 
   .  التداخل  ,القاعدة

11

استخدام
(Arc Catalog ) 

 واحة الصورة سم, عدد الصور,  الخطوطالمسافة بین 
.  النموذج الواحد

12

              انشاء الخرائط
( Maps Creation )

         .تطبیقات و أمثلة على تصمیم خطوط الطیران 
   

13

 أنواع األقمار والمتحسسات: تطبیقات التحسس النائي                  .بیانات والتعامل مع الجدولالانشاء قاعدة 
          . 

14

.         لتقاریرا   , الرسوم البیانیةانشاء   
      Graphs and reports

الھندسة , الجیولوجیة   ,البیئیة ,التطبیقات الجویة 
. المدنیة 

15

          Layout      انتاج الخارطة
                   مساطر التشبیك, ادخال عناصر الخارطة, 

  

سطة المتو, الواطئة   ( التطبیقات حسب قدرة التمییز
)والعالیة   

16

عطلة نصف السنة
  

  :توقیع العمید:                                                              توقیع االستاذ
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  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

المالحظات ةیلالماده العم ةالماده النظری التاریخ

وع
سب

اال

             طرق المعالجة,  بالصورة الرقمیة التعریف
 

,الحزم الطیفیة,مباديءأساسیة : الرادیومیترات
حساب , الظروف البیئیة للجھاز .األجھزة,الصفات 

.االنعكاسیة الطیفیة

1

ERDAS التعرف على برنامج                  
                 

الصور الحراریة 2

عرض الصورة
Viewer

   ة وأمثلة على حساب االنعكاسیة ریاضی   تطبیقات
.والصور الحراریة  الطیفیة

3

اسلوب قطع الصورة
Supset

مباديء : المعالجة الرقمیة للصور الفضائیة 
. بعض التعاریف ,المعالجة

4

استیراد وتصدیر الصورة
(Export& Import)

معادلة , للصورة    االحداثیات الحیزیة والترددیة
.نخزال,الصورة 

5

دمج الصور
(Merge)

.    تصنیف الصوروأنواعھ , تقویم الصور وترمیمھا 
                

6

)1(تحسین الصورة والمرشحات  
(Image Enhancement& filters)

تداخل , التصحیحات الھندسیة والرادیومیتریة للصور 
. ودمج الصور 

7

)2(تحسین الصورة والمرشحات 
(Image Enhancement& filters)

, كشف الحافات , )حیزیاوطیفیا ( تحسین الصور 
. المرشحات المستخدمة في تحسین الصور 

8

تصنیف الصورة
(Unsupervised Classification)

تطبیقات وأمثلة على المعالجة الرقمیة وتحسین الصور 
 .

9

تصنیف الصورة
(Supervised Classification)

مجال الموجات المیكرویةالتصویر في  10

دقة التصنیف GPR       الرادار الخارق لالرض                         
مباديء و أساسیات الصفات الكھرومغناطیسیة    

                             ثابت العزل والتوصیلیة,للمواد
                   

11

تجمیع الطبقات
(Layer stack)

عمق , قدرة التمییز  ,عامل االنعكاسیة حساب م 
تطبیقات في كشف الكسور والعیوب     , التوغل

12

الرادار الخارق لالرض          (GPR)
وتطبیقاتھ                  

تطبیقات وأمثلة ریاضیة على استخدام الرادار الخارق 
.لألرض

    13

(GPS)نظام تحدید المواقع وتطبیقاتھ :        حدید المواقع العالمي نظام ت
.          مباديء وأساسیات

14

, االستخدامات, خطوات العمل, أنواع األنظمة 
.الدقة ,االحداثیات 

15

. تطبیقات وأمثلة ریاضیة لالستخدام وحساب الدقة     
                    

16
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