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اســــم المــــــــادة

التحسس النائي

النظــام الــدراسـي

Name Subject

فصلي
يهدف مقرر التحسس النائي الى تعريف الطالب بمفهوم علم التحسس

اهــــداف المـــــادة

النائي واهدافه واهميته لكافة المجاالت وخصوصا مجال الزراعه والتربه

والموارد المائيه .حيث يتعرف الطالب على انواع االقمار االصطناعيه
والمنصات الفضائيه وانواع الصور وكيفية معالجتها وتفسيرها بطرق

متعدده .اضافة الى تدريب الطالب على بعض تطبيقات التحسس النائي
المهمه في مجال التربة والزراعه.

عدد الساعات االسبوعية للمادة

 3ساعات

لغة التدريس

اخرى تذكر

* اللغة العربية
ال توجد كتب منهجية

الكتب المنهجية

 -4د .حسين الداغستاني ،مبادئ التحسس النائي وتفسير المرئيات،
.4001
المصادر الخارجية

Introduction to remote sensing, Paul J. Gibson, -4
2003.
-5

Fundamentals of Remote Sensing, Noam Levin,
1999.

تقديرات النظام الفصلي
()%400

تقديرات النظام السنوي

نظري

االمتحان النهائي

المختبر

االمتحانات

التقارير واألوراق

عملي

اليومية

العلمية

%50

%40

%3

%3

%30

الفصل األول

نصف السنة

الفصل الثاني

المختبر

األمتحان النهائي

()%400
توزع درجات االمتحان الفصلي على امتحانين أول وثاني وتكون التقارير العلمية والحضور

معلومات اضافية

إلزامي لكل الطالب وليس اختياري أما االمتحانات اليومية فقد تكون شفوية او تحريرية دون تحديد
موعد مسبق.

جدول الدروس األسبوعي
األسبوع

المـادة النظرية

المـادة العملية

تأريخ واهداف علم التحسس النائي

اعداد انواع الخرائط

4

4

الطاقة الكهرومغناطيسيه واجزاء الطيف
الكهرمغناطيسي
تفاعل الطاقة مع مع مكونات البيئه

تفسير الصور الجويه

ادخال البيانات الفضائيه باستخدام االرداس

5
االنعكاسية الطيفية والعوامل المؤثرة
عليها

التوليفة الطيفية والتحسين المكاني

1

التصوير الجوي ومراحل تطوره

تحسين الصور الفضائيه

3
6
0
9
8
40
44

انواع الصور الجويه وخصائصها

قطع الصور الفضائيه

امتحان شهر اول

امتحان شهر اول

قواعد تصنيف الصور الجويه
انواع وصفات المنصات الفضائيه

تطبيقات على طرق تحسين ومعالجة الصور
الفضائيه
التفسير البصري للبيانات الفضائيه

انواع وصفات المتحسسات

التفسير االلي للبيانات الفضائيه

انواع وصفات البيانات الفضائيه

التصنيف غير الموجه للبيانات الفضائيه

المـالحظات

44
45
41
43
46

تحسين البيانات الفضائيه

التصنيف الموجه للبيانات الفضائيه

طرق تصنيف الصور الفضائيه

حساب االدلة النباتيه

انظمة المعلومات الجغرافيه

تطبيقات التحسس النائي

امتحان شهر ثاني

امتحان شهر ثاني

مراجعه ومناقشه

مراجعه ومناقشه

