
 

 

 

 

 

 

 السادات مدينةجامعة 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 نظم البيئيةقسم مسوح الموارد الطبيعية في ال

  الخرائط والصور الراداريةتحليل 
/  النظم البيئيةفى مسوح الموارد الطبيعية   :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  دبلوم

 ختياري إأجباري أم اختيارى: 

  النظم البيئيةفى مسوح الموارد الطبيعية  : القسم الذي يقدم البرنامج

 النظم البيئيةفى موارد الطبيعية مسوح ال : القسم الذي يقدم المقرر

 الدبلوم   : السنة الدراسية/ المستوى

 تاريخ اعتماد المواصفات

 البيانات األساسية

 SQO04 الكود:     الخرائط والصور الرادارية  تحليل  العنوان:

  1المحاضرة: 2 الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: :رااد الخاصحصص اإل

 البيانات المهنية 

 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 ومجساتها المختلفة وأقمارها الرادارية وباألنظمة للخرائط المختلفة باألنواع التعريف -

 علي األغطية والتعرف الرادارية الصور تحليل وكيفية بعد عن االستشعار وبتقنيات

   الرادارية.  بالصور كشفها يمكن التي المختلفة البيئية والظواهر األرضية

 .األخري األنواع عن الرادارية الخرائط ومميزات إمكانيات علي والتعرف -

 وتحليل المكانية البيانات معالجة من الطالب تمكن التي البرامج أحد على التدريب -

 .األرضية األغطية رصد بهدف وذلك الرادارية الخرائط
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل جات التعلممخر لبرنامجل مخرجات التعلم البند

يتعرف على النظريات 2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ

واألساسيات والتشريعات المتعلقة 

بمسوح الموارد الطبيعية في النظم 

 البيئية 

 تعين التي البرامج أحدث يستخدم2/1/1/1

 وتفسير الرادارية الصور معالجة على

 من العديد في وتطبيقها منها الخرائط المنتجة

 .المجاالت

يعرف التطورات العلمية  2/1/3

فى مجال مسوح الموارد الطبيعية 

 والنظم البيئية.

 خالل من يتمكن الطالب من   2/1/3/1

يتمكن  الموكلة والمهام والكتب المحاضرات

التقارير التي تحلل الخريطة. وعمل  من عمل

 ذلك قياس ويتم بالمعمل، والتدريب األبحاث

 والشفوية ةالنظري اإلمتحانات خالل من

يحلللللل المعلومللللات البيئيللللة  2/2/1 المهارات الذهنية: -ب

 المختلفة.

 

يقوم الطالب بمعالجة بعض  2/2/1/1

المتغيرات الجغرافية التي تمكن من حل 

 اإلشكاليات البيئية
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 لمقررل جات التعلممخر لبرنامجل مخرجات التعلم البند
الوصول بالطالب إلى إدراك كيفية  2/2/1/2 

تحليل العالقات بين المتغيرات الجغرافية 

اهرات الطبيعية والبشرية (من المختلفة ) الظ

 خالل المنهج الجغرافي ) البيئي (

يستطيع الطالب أن يعالج فرضية  2/2/1/3

معينة من خالل المنهج العلمى) الجغرافي ( 

الصحيح في كافة التخصصات البيئية التي 

 تعكس مجتمع منطقة الدراسة

المهارات المهنية  -ت
 :والعملية

التقللارير يللتقن كتابللة وتقيلليم 2/3/1

 المهنية 

يللتقن كتابللة وتقيلليم التقللارير  2/3/2

 المهنية . 

يقلللللللليم الطللللللللر  واألدوات 2/3/3

المسللللتخدمة فلللللي مجللللال مسلللللوح 

 الموارد الطبيعية . 

يستطيع الدارس  أن يحصل على  2/3/1/1

بيانات جغرافية من الحقل وأن يستخدمها 

( في برامج نظم inputsكمدخالت )

 المعلومات الجغرافية .

يستطيع الطالب أن يقوم باستعمال   1/ 2/3/3

( للحصول على بيانات مكانية gbsال) 

 (  المعلوماتية.layersيوظفها على الطبقات )

 

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

يتواصللللللل بفاعليللللللة مللللللع  2/4/1

المؤسسللللات العلميللللة والمجتمعيللللة 

 المختلفة 

 

حليل إستخدام الحاسب اآللي بكفائة لت1/ 2/4/1

البيانات الجغرافية التي تعكس البيانات السكنية 

 والسكانية في المجتمع .

يسلللللللللللتخدم تكنولوجيلللللللللللا  2/4/2

المعلومللللات والمصللللادر المختلفللللة 

للحصللللللللول علللللللللى المعلومللللللللات 

والمعلللارف بملللا يخلللدم الممارسلللة 

 المهنية.

 

العمللللل فللللي فريلللل  بح للللي سللللوا   1/ 2/4/2

يدانيلة بالمعمل أو الحقل ) عنلد القيلام بدراسلة م

لتسللجيل المالملللح الخاصلللة بمجتملللع ملللا   ، أو 

عمللللل إسللللتبيان  والقللللدر  علللللي التكيللللف مللللع 

 المتغيرات وتعديل الخطط .

 

يلللتمكن ملللن اللللتعلم الللل اتي  2/4/4

 المستمر وإدار  الوقت بكفا   .

يتمكن ملن العملل فلي فريل  2/4/5

وقيلللاد  فلللر  العملللل فلللي سلللياقات 

 مهنية مختلفة . 

 

عللللللى تحليلللللل المتغيلللللرات القلللللدر   1/ 2/4/3

الجغرافية  المختلفة وربطها أيضلا بلالمتغيرات 

الجغرافيلللة األخلللري  فلللي مجتملللع ملللا و إنتلللا  

الدراسلللات التطبيقيلللة فلللي البيئلللات الجغرافيلللة 

المختلفة التي يكون لها ملردود إيجلابي واضلح 

 في خدمة المجتمع  
 

 :المحتويات -3

 /عمليإرااد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 الرادارية واألنظمة الخرائط عن تاريخية ةمقدم

 .البيئية الدراسات في لها والحاجة

 

2 1 2 

 2 1 2 .المختلفة بعد عن االستشعار وأقمار أدوات

في  وفوائدها المختلفة بعد عن االستشعار تطبيقات

البيئية وخاصة وتحليل الخرائط وصور  الِدراسات

 هروتصنيف الظوا األقمار الصناعية ، لتحديد

 الجيومورفولوجية. 

4 2 4 

 2 1 2 الرادارية. الصور لتصنيف المختلفة الطر 

 مع للتعامل كوسيلة الجغرافية المعلومات نظم

 الرادارية الخرائط

 

2 1 2 

 6 3 6 األطياف. متعّدد  األقمار لصورالهندسي   التصحيح
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 4 2 4 الصور. لتصنيف المختلفة الطر 

 الرادارية للصور لفةالمخت البيئية التطبيقات

 منها. والخرائط المنتجة

2 1 2 

تحليل الخرائط وصور األقمار الصناعية لمعالجة  

 المتغيرات البشرية  . 

4 2 4 

 

 المقرر: موضوعات -4
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 
 الرادارية واألنظمة الخرائط عن تاريخية مقدمة

 .البيئية الدراسات في لها والحاجة

 االول

 ال اني .المختلفة بعد عن االستشعار وأقمار أدوات 2

3 

في  وفوائدها المختلفة بعد عن االستشعار تطبيقات

البيئية وخاصة وتحليل الخرائط وصور  الِدراسات

 وتصنيف الظواهر األقمار الصناعية ، لتحديد

 الجيومورفولوجية. 

 ال الث والرابع

 الخامس .الرادارية الصور لتصنيف المختلفة الطر  4

5 
 مع للتعامل كوسيلة الجغرافية المعلومات نظم

 الرادارية الخرائط

 السادس

 التاسع -السابغ  األطياف. متعّدد  األقمار لصورالهندسي   التصحيح 6

 الحادي عشر –العاشر  الصور. لتصنيف المختلفة الطر  7

8 
والخرائط  الرادارية للصور المختلفة البيئية التطبيقات

 منها. تجةالمن

 ال اني عشر

9 
تحليل الخرائط وصور األقمار الصناعية لمعالجة 

 المتغيرات البشرية  . 

 ال الث عشر والرابع عشر

 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5

 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

المهارات المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 ابلة للنقلوالق

المعااااااااااااااااااااااايير 

األكاديمياااااااااااااااااة 

التااا  وللبرناااامج 

المقاااااارر قااااااو  ي

 تحقيقهاب

2/1/1 

2/1/3 

2/2/1 

 

2/3/1 

2/3/2 

2/3/3 

2/4/1 

2/4/2 

2/4/3 

2/4/5 

 

 مكونات المقرر: -6
 االجمال  العلو  األخرى المواد المتخصصة العلو  اإلنسانية واالجتماعية  العلو  األساسية

55 25% 25% - 155 % 

 
 وفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة: مصف -7

 موضوعات المقرر  لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثان  الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
هم ة

لف
وا

 
 

 يستخدم 1/ 2/1/1
 التي البرامج أحدث
 معالجة على تعين

 الرادارية الصور

 

 

      X 
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الخرائط  وتفسير
 وتطبيقها منها المنتجة

 من العديد في
  المجاالت.

 

يتمكن   2/1/3/1
 خالل من الطالب من 
 والكتب المحاضرات

يتمكن  الموكلة والمهام
التقارير التي  من عمل

 تحلل الخريطة . 
 وعمل األبحاث

 بالمعمل، والتدريب
 من ذلك قياس ويتم
 اإلمتحانات خالل

 النظرية
 .والشفوية

 

 

     X X 

هن
لذ

 ا
ت

را
ها

لم
ا

ية
 

يقوم الطالب 1/ 2/2/1
بمعالجة بعض 

المتغيرات الجغرافية 
التي تمكن من حل 
 اإلشكاليات البيئية

 

   

X X 

  X X 

الوصول  2/2/1/2

بالطالب إلى إدراك 

كيفية تحليل العالقات 

بين المتغيرات 

الجغرافية المختلفة ) 

الظاهرات الطبيعية 

والبشرية (من خالل 

المنهج الجغرافي ) 

 ( .البيئي 

 

X   

  

    

يستطيع 3/ 2/2/1
الطالب أن يعالج 

فرضية معينة من خالل 
المنهج العلمى) 

الجغرافي ( الصحيح 
في كافة التخصصات 
البيئية التي تعكس 

 مجتمع منطقة الدراسة

X   

  

    

ية
مل
لع
وا
ة 
ني
مه
 ال
ت
را
ها
لم
ا

 

يستطيع  1/ 2/3/1
الدارس  أن يحصل 
على بيانات جغرافية 

 من الحقل وأن
يستخدمها كمدخالت 

(inputs في برامج )
نظم المعلومات 

 الجغرافية .
 

    

   

 X 
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يستطيع 1/ 2/3/3
الطالب أن يقوم 
( gbsباستعمال ال) 

للحصول على بيانات 
مكانية يوظفها على 

(  layersالطبقات )
 .المعلوماتية

 

    

   

 X 

يدرك 2/  3 /2/3
الفرق بين  برامج  نظم 

فية المعلومات الجغرا
وأمكانياتها  والطرق 
التقليدية  القديمة مع 

 اإللمام بكليهما.

    

  X 

  

المهارا
ت 

العامة 
والقابلة 
 للنقل

إستتتتتتتتتتتتتتتخدام 1/ 2/4/1
الحاستتتب ا لتتتي بكفائتتتة 
لتحليتتتتتتتتتتتل البيانتتتتتتتتتتتات 
الجغرافيتتة التتتي تعكتتس 
البيانتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتكنية 
 والسكانية في المجتمع .

 

  X       

العمتتتتل فتتتتي  1/ 2/4/2
ي ستتتتتوا  فريتتتتتق بح تتتتت

بالمعمتتتتتتل أو الحقتتتتتتل ) 
عنتتتتتد القيتتتتتام بدراستتتتتة 
ميدانية لتسجيل المالمح 
الخاصة بمجتمتع متا   ، 
أو عمتتتتتتتتتتل إستتتتتتتتتتتبيان  
والقتتتدرل علتتتي التكيتتت  
متتع المتغيتترات وتعتتديل 

 الخطط .

 X        

العمل في 1/ 2 /2/4
فريق بح ي سوا  

بالمعمل أو الحقل ) 
عند القيام بدراسة 

ميدانية لتسجيل المالمح 
الخاصة بمجتمع ما   ، 

أو عمل إستبيان  
والقدرل علي التكي  
مع المتغيرات وتعديل 

 الخطط

 X        

القتتتدرل علتتتى 1/ 2/4/3 
تحليتتتتتتتتتل المتغيتتتتتتتتترات 
الجغرافيتتتتتتة  المختلفتتتتتتة 
وربطهتتتتتتتتتتتتا أيضتتتتتتتتتتتتا 
بتتتالمتغيرات الجغرافيتتتة 
األخري  في مجتمع متا 
و إنتتتتتتتتتاا الدراستتتتتتتتات 
التطبيقيتتتة فتتتي البيئتتتات 

فة التي الجغرافية المختل
ود يكتتتتتتون لهتتتتتتا متتتتتترد

إيجتتتتتابي واضتتتتتح فتتتتتي 

X X        
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 .خدمة المجتمع

 
 طرق التعليم والتعلم:  -8

نواتج التعلم المستهدفة 

 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض
حا
لم
ا

 

ض
رو
لع
وا
  
ال
الف
ا

 

ت
شا
اق
من
ال

 

م 
عل
لت
ا

 
ون
عا
لت
ا

 

ل
ح

 
لة
شك
لم
ا

  
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
ا

لم 
تع
 ال
ت
عا
رو
ش
م

 

 ا
ب
لع

ار
دو
أل

 

ب
و
كت
 م
ال
مق
ة 
ء
را
ق

 

ية
لم
ع
ض 

رو
ع

 

ية
ان
يد
 م
لة
ح
ر

 

لة
حا
ة 
س
را
د

ية 
ع
دا
اب
ة 
اب
كت

 

بة
جر
ت

 

المعرفه و 

 الفهم

2/1/1/1 x x  x    x x x   x  

2/1/3/1 x x   x      x  x  

المهارات 

 الذهنيه

2/2/1/1 x   x x x x     x   

2/2/2/1 x  x  x x   x   x   

2/2/3/1 x  x  x x  x x   x x  

المهارات 

 المهنية

2/3/1/1  x    x         

2/3/2/1  x    x         

2/3/3/1  x    x         

المهارات 

العامة و 

 المنقولة

2/4/1/1 x x  x   x  x x   x  

2/4/2/1 x  x        x  x  

2/4/3/1 x     x    x  x x  

 
 
 :نواتج التعلم المستهدفةالتقويم لطرق  -9

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
  

مل
لع
 ا
ار
تب
خ
ال
ا

 

ال 
عم

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/1/1 x x x x  x  

2/1/3/1 x x      

 المهارات الذهنيه

2/2/1/1 x      x 

2/2/2/1 x x   x x x 

2/2/3/1 x x x   x x 

 المهارات المهنية

2/3/1/1   x  x  x 

2/3/2/1   x  x  x 

2/3/3/1   x  x  x 

المهارات العامة 

 المنقولةو

2/4/1/1 x   x   x 

2/4/2/1 x     x  

2/4/3/1 x   x x   
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 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -15

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 65 األختبار النظرى النهائ 

 السادس عشر 15 األختبار الشفوي النهائ 

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراس 

 الثامن 3  الفصل الدراس  التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراس 

 تقيم المشاريع والتقارير والعروض

 والمناقشات
15 

 أسبوع 

  %155 األجمال 

 قائمة المراجع -11
  مقترحةال و البحوث كتب -11-1

محمد صبحي عبد الحكيم ، ماهر عبد الحميد الليثي . علم الخرائط . القاهرة ، األنجلو المصرية ،  -

1996 . 

  .1996قراءة وتحليل . دار الفكر العربي ،  –محمد صبري محسوب . الخريطة الكنتورية  -

، دار المعرفة  أسس وتطبيقات . اإلسكندرية –فايز محمد العيسوي . خرائط التوزيعات البشرية  -

 .2555الجامعية ، 

 أساسيات نظم المعلومات الجغرافية   محمد عل  بهجت الفاضلي    -

محمد الخزامي عزيز: نظم المعلومات الجغرافية ، أساسيات وتطبيقات للجغرافيين ،الطبعة الثالثة  -

   .4002شأة المعارف باإلسكندرية ، ،من

 .  8791محمد صبحي عبد الحكيم :  أساسيات الخرائط الجغرافية ، القاهرة ، دار المعرفة الجامعية ،  -

 .8711منشأة المعارف ، محمد محمد الليثي   أساسيات مساقط الخرائط الجغرافية  ، القاهرة ،  -

فية _ أسس وتطبيقات. عمان ، دار صفاء للنشر خلف حسين علي الدليمي : نظم المعلومات الجغرا -

   .4001والتوزيع ،

- Basics and Fundamentals of Remote Sensing, by Japan Association on 

Remote Sensing, 2004. Translated into Arabic by Abdo Said Abdo AlMaktary 

Yemen.(In Arabic) 

Arthur P. Cracknell and Ladson Hayes, Introduction to Remote Sensing, 

. 

. 
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