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 / مرحلة اولى  عن بعد علم الخرائط واالستشعار

 انًمذيح:
 

 ذطٕس ػهى انخشائظ ٔاالعرشؼاس ػٍ تؼذ -انفصم االٔل
 ذطٕس ػهى انخشائظ -
 انرطٕس انراسٚخٙ نالعرشؼاس ػٍ تؼذ -

 إَاع انثٛاَاخ انعغشافٛح ٔيصادسْا -

 يماٚٛظ انشعى ٔانمٛاعاخ يٍ انخشائظ -انفصم انصاَٙ 

 إَاع يماٚٛظ انشعى -

 طشق ذغٛٛش انًماٚٛظ  -

 ػًهٛاخ انرؼًٛى -

 لٛاط انًغافاخ يٍ انخشائظ -

 لٛاط انًغاؼاخ يٍ انخشائظ -

 لٛاط االَؽذاساخ يٍ انخشائظ -

 اَظًّ االؼذاشٛاخ -انفصم انصانس

 يغالظ انخشائظ ٔذؼٍٛٛ االذعاْاخ -

 ذؼٍٛٛ يٕلغ انشاصذ+ ذكثٛش ٔذصغٛش انخشائظ -

 ذصُٛف انخشائظ  -انفصم انخايظ

 اعاط يمٛاط انشعىانرصُٛف ػهٗ  -

 انرصُٛف ػهٗ اعاط اَراض انخشٚطح -

 انرصُٛف ػهٗ اعاط يٕضٕع انخشٚطح أ انغشض يُٓا -

 ذصًٛى انخشٚطح –انفصم انغادط 

 انؽذٔد ٔانًرغٛشاخ انثصشٚح نٕضٕغ ٔعٕٓنّ انطشق -                    

 دٔس االنٕاٌ - 

 ذٕاصٌ يكَٕاخ انخشٚطح -                     

 ذًصٛم انرضاسٚظ ػهٗ انخشائظ -انغاتغانفصم 

 انشيٕص انطثٕغشافٛح انًغرخذيح فٙ خشائظ انؼشاق -

 طشٚمّ خطٕط انكُرٕس -

 طشق انرًصٛم االخشٖ -

 ذًصٛم انخشائظ )خشائظ انرٕصٚؼاخ( -انفصم انصايٍ

 طشق انرًصٛم انخشئطٙ -

 انشيٕص انًغرخذيّ فٙ انرًصٛم -
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 سيٕص انخشائظ غٛش انكًّٛ ) انُٕػٛح( -

 انخشائظ انكًّٛسيٕص  -

 انرًصٛم تانخطٕط االَغٛاتٛح -

 انرًصٛم تخطٕط انرغأ٘ -

 خشائظ انرضهٛم انًغاؼٙ انكًٙ )انكصافاخ( -

 سعى االشكال ٔانخطٕط انثٛاَٛح ٔذٕصٚؼٓا ػهٗ انخشائظ -

 انخشئظ انشلًّٛ -انفصم انراعغ

 يفٕٓو انخشٚطّ انشلًّٛ -

 يًٛضاخ انخشٚطّ انشلًّٛ -

 ٚطّ انشلًّٛانثشايط انًغرخذيّ فٙ سعى انخش -

 يماسَّ تٍٛ انخشائظ انرمهٛذّٚ ٔ انشلًّٛ -

  G.P.Sَظاو انرٕلٛغ انؼانًٙ  -

 االعرشؼاس ػٍ تؼذ -انفصم انؼاشش

 االعرشؼاس ػٍ تؼذيفٕٓو  -

 انطٛف انكٓشٔيفُاطٛغٙ ٔيغاسج ٔذفاػالذّ -

 )انفٕذٕغشافّٛ ٔغٛش انفٕذٕ( االعرشؼاس ػٍ تؼذاظٓضج  -

 طشق انرفغٛش ٔانًؼانعّ انشلًّٛ -

 االعرشؼاس ػٍ تؼذذطثٛماخ  -
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Lec 1 

 فكشج ذاسٚخّٛ ػٍ ذطٕس ػهى انخشائظ:

ذؼشٚف انخشٚطح ػثاسج ػٍ شكم أ صٕسج ذٕضٛؽٛح يصغشِ نًظاْش عطػ االسض انكشٔ٘ أ نعضء يُّ 

يًصهّ ػهٗ نٕؼح يغرّٕٚ تًمٛاط سعى  يؼٍٛ ٔذشًم انظاْشاخ انطثٛؼٛح ٔانثششٚح ا٘ اػطاء صٕسج ٔاضؽح 

عطػ االسض ٔعشٚؼح نهًُطمح انًشاد دساعرٓا ٔعُؽأل فٙ ْزِ انُثزج انراسٚخٛح اٌ َثذأ تانؼصٕس انرٙ  ػٍ

 خهف نُا اْهٓا أنٗ انًُارض نخشائظ ذًكٍ انؼهًاء يٍ ؼهٓا ٔ لشاءج سيٕصْا.

 

 انخشائظ انثاتهٛح:

نرصثٛد ؼذٔد انًماطؼاخ ٔاالساضٙ انضساػٛح ٔانًهكٛاخ , يصم  أل يٍ ػشف انًغاؼح انرفصٛهٛح أ انُفشٚذٚح -

ّ خاسطح ٚشظغ ذاسٚخٓا انٗ ػٓذ عالنح ) أس  )نٕغ يٍ انفخاس ال ٚضال يؽفٕظا فٙ يرؽف اعراَثٕل يُمٕػ ػثٛ

 انصانصح ( ذًصم لطؼح يٍ االسض ٔلذ لغًد انٗ اشكال ُْذعٛح ععم ػهٛٓا انًغافاخ ٔانًغاؼاخ.

 شكم لشص يغرذٚش ذؽٛظ تّ تؽاس ال َٓاٚح نٓا.صٕس انؼانى ػهٗ  -

اْرى ترخطٛظ انًذٌ ٔصُغ خشائظ ػهٛٓا . ػصش ػهٗ نٕغ ًٚصم ظاَثا يٍ يذُٚح )َفش( انٕالؼح لشب يذُّٚ ػفط  -

 انثاتهٙ انمذٚى –انؽانٛح ٚشظغ ذاسٚخٓا انٗ انؼٓذ انغٕيش٘ 

فمذ يصهٕا انعثال تألٕاط يرذاخهح ٔ ذًصٛم ظاْشاخ عطػ االسض انطثٕغشافٛح ػهٗ انٕاغ يغرٕٚح يٍ انطٍٛ  -

 سيٕص نهًذٌ تذٔائش.

 

خشائظ ذُظٛى انش٘ ٔذصثٛد يهكٛاخ انؽمٕل انضساػٛح ٔ انمشٖ ْٔزِ انخشائظ ٔظذخ يُمٕشّ ػهٗ نٕغ يٍ  -

عُّ( يٍ ذالل يذُٚح )َفشا( ٔالذضال يؽفٕظا فٙ يرؽف ظايؼح  0033انطٍٛ ٔانرٙ ٚشظغ ذاسٚخٓا انٗ )

 انًرؽذج. تُغهفاَٛا فٙ انٕالٚاخ

فٓٙ ذثٍٛ َٕع االسض انًغرغهح أ  land use mapٔذؼرثش ْزِ انخشٚطح َٕػا يٍ اعرؼًاالخ االسض 

 انًغرؼًهح ٔٚؼرثش انثاتهٌٕٛ أل يٍ ٔضغ اعظ فٍ صُغ انخشائظ.

 

 انخشائظ انًصشٚح انمذًٚح:

 خشائظ االساضٙ انضساػٛح : ذؽذٚذ يغاؼرٓا ٔاعًاء يغرأظشٚٓا. -

 ظى ٔانطشق انًؤدٚح نٓا.خشائظ نًٕالغ انًُا -

ؼٛس ػصش ػهٗ خشٚطّ الذضال يٕظٕدج فٙ يرؽف ذٕسُٕٚ )تإٚطانٛا( سعى ػهٛٓا اؼذ يُاظى انزْة فٙ تالد 

 ق. و. 0033انُٕتح ٔانرٙ ٚشظغ ذاسٚخٓا انٗ ػاو

كًا ذٕظذ فٙ َفظ انًرؽف خشٚطح اخشٖ نهطشٚك انز٘ عهكّ انًهك شٛرٙ االٔل فٙ ؼًهرّ ػهٗ عٕسٚا ٔ 

 رصشا.سظٕػّ يُ

 *ٚشظغ انغثة فٙ ػذو انؼصٕس ػهٗ خشائظ يصشّٚ لذًٚح تانكصشج انرٙ ػصش فٛٓا ػهٗ خشائظ تاتهٛح.

. انخشائظ انًصشٚح كاَد ذشعى ػهٗ ٔسق انثشد٘ ْٔٙ يادج عشٚؼح انرهف ٔنٛغد كانطٍٛ انز٘ كاٌ ٚغرخذو 0

 فٙ صُغ انخشائظ انثاتهٛح.
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 انخشائظ انصُٛٛح:

ٛح انمذًٚح فٙ كم يٍ ٔاد٘ انشافذٍٚ ٔٔاد٘ انُٛم نكُٓا نى ذرأشش تٓا, ٔرنك نثؼذ نمذ ػاصشخ انؽضاساخ انضساػ

 انًغافح ٔصؼٕتح انًٕاصالخ. 

 ٔنٓزا انغثة كاَد انخشائظ انصُٛٛح يرخهفح ػٍ خشائظ اْم يصش ٔ انؼشاق .

 خشائظ ذؽذد يهكّٛ االساضٙ انضساػٛح ٔذُظٛى انًٛاِ ٔذٕصٚؼٓا. -

ش أل ٔاضؼٙ اعظ انخشائظ انصُٛٛح فمذ كاَد خشائطّ يضٔدج تخطٕط افمّٛ انز٘ ٚؼرث pei hsiuتا٘ ْٛغٕ  -

 ٔاخشٖ ػًٕدٚح انغشض يُٓا ذؽذٚذ يٕالغ انظاْشاخ انعغشافٛح ٔانًغافاخ انرٙ تُٛٓا.

ٔتؼذ اٌ اصثػ االذصال عٓال تٍٛ انششق ٔ انغشب فٙ انؼصٕس انًرأخشج ظٓش انرأشٛش انؼشتٙ ػهٗ انخشائظ  -

 انصُٛٛح.

 

 اإلغشٚمٛح )انَٕٛاَٛح(:انخشائظ 

ٗ اعظ ػهًٛح دلٛمح, كاَد لذ تذأخ فٙ ػصش االغشٚك , تاالػرًاد ػهٗ انمٛاعاخ  - أل يؽأنح نشعى خشائظ ػه

انفهكٛح ٔ انشٚاضٛح فٙ ٔضغ خطٕط نهطٕل ٔ دٔائش انؼشض ػهٗ انخشائظ ٔذؽذٚذ انًٕالغ انعغشافٛح ػهٗ 

 اعاعٓا.

تكشّٔٚ االسض. ٔكاَد ْزِ انفكشج يعشد َظشّٚ ؼرٗ ظاء ػاو انفٛهغٕف االغشٚمٙ فٛصاغٕسط انز٘ َادٖ  -

 ق. و. ؼٛس ايكٍ انرؽمك فٙ صؽح انُظشٚح تٕاعطّ االسصاد انفهكٛح. 0033

ذهًٛز فٛصاغٕسط انز٘ سعى انؼانى. ػهٗ شكم  Hecataeus طيٍ خشائظ االغشٚك انمذًٚح خشٚطح ْٛكا ذٕٛ -

 لشص دائش٘ ٔضغ فٙ ٔعطّ تالد انَٕٛاٌ.

ظشٖ ذؼذٚال ػهٗ خشٚطّ ْٛكاٚرٕط فٕٓ نى ٚؽٛظ االسض تانثؽاس يٍ كم ظاَة تم سأٖ آَا ْٛشٔدٔخ ا -

يؽاطح تانثؽاس يٍ شالز ظٓاخ فمظ انشًال ٔ انعُٕب ٔ انغشب ايا انششق  فأَّ افرشض ٔظٕد صؽشاء ذًرذ 

 ايرذاد يعٕٓال.

 

 .حانز٘ كاٌ ايُٛا نًكرثّ اإلعكُذسٚأل يٍ لذس يؽٛظ انكشج االسضٛح اعاط انؽغاتاخ ٔانضٔاٚا ) اٚشإَعٛرٍٛ(  -

يٍ اْى ٔاشٓش انخشائظ كاَد انخشٚطح انرٙ صُؼٓا كالدٕٚط تطهًٕٛط االعكُذس٘. انز٘ ٔنذ َٔشأ فٙ  -

 لطؼّ ٔٔضغ ػهٛٓا خطٕط انطٕل ٔ انؼشض. 32اإلعكُذسٚح )يصش( فمذ سعى خشٚطّ نهؼانى يؤنفّ يٍ
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 انخشائظ انشٔياَٛح: )انثؽش انًرٕعظ(

يٍ انرٕعغ ٔانغٛطشج ػهٗ تالد ٔاعؼح َعذْى لذ اًْهٕا انُٕاؼٙ انؼهًٛح  نهخشائظ انرٙ تذأْا ٔطٕسْا تانشغى  -

يٍ لثهٓى االغشٚك ؼٛس اخزٔا ٚصٕسٌٔ انؼانى كًا صٕسج انثاتهٌٕٛ ٔانصٌُٕٛٛ ٔأائم االغشٚك ػهٗ شكم 

 لشص ظؼهٕا سٔيا يشكضا نٓزا انمشص.

 شائطٓى انًغرذٚشج خشٚطّ انؼانى.اًْهٕا خطٕط انطٕل ٔ دٔائش انؼشض, يٍ خ -

 

ٙ أستا   خشائظ انؼصٕس انٕعطٗ ف

ثإيكاٌ  االَغاٌ االٔستٙ فذذْٕس انخشائظ انز٘ تذأ فٙ ػصش انشٔياٌ لذ اعرًش كزنك فٙ انؼصٕس انٕعطٗ   

 ِّ كًا فؼم االغشٚك تم صٕسج ػهٗ يا كاَد ذًهٛح ػهٛح ػمائذرانؼانى ػهٗ ؼمٛم سخالل ْزِ انؼصٕس ال ٚصٕ

 يشكض انمهة.  أسعهٛىانذُٚٛح. ؼٛس صٕس انؼانى ػهٗ شكم لشص ٚؽٛظ تّ انًؽٛظ يٍ كم ظاَة ٔذًصم  

 خشائظ تؽشّٚ ذٕضػ انًُاطك انرٙ ذؽٛظ تانثؽشٍٚ االعٕد ٔانًرٕعظ . -

 خشائظ نغٕاؼم أستا انغشتٛح ٔ افشٚمٛا. -

 


