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وصف المساقات
0802711

( 3ساعات معتمدة)

الكارتوجرافيا المتقدمة

سيركز مساق الخرائط الرقمية المتقدمة على أساسيات رسم الخرائط وتتوسع في الخرائط المتحركة والتفاعلية ورسم خرائط الويب
وتقنيات التصور الجديدة ،وسيتم التركيز على المشاريع التي تتكون من رسوم متحركة على شبكة اإلنترنت و  /أو تصور و  /أو
خريطة تفاعلية يقوم الطالب بشكل فردي بالبحث عنها وتصميمها وتطويرها وتقديمها.
0802712

علم الخرائط واإلسقاطات الجغرافية المتقدم

( 3ساعات معتمدة)

سيييركز ه ا المسيياق على مقاييس الرسييم المسييتخدمة في تنتام مختلا الخرائط والموقع الجغرافي وانظمة اإلحداثيات وتفسييير التشييو
بسييبب التحويل من الشييكل الكروي تلى الشييكل المسييتوي وتصيينيا االسييقاطات وخصييائصييها من حيث المزايا والعيوب مع التركيز
على الحس ييابات الريا ييية التي اسييتخدمت إلنتام ه المسيياقط وربط ل باألبحاث العلمية الحديثة والمتقدمة التي تناقش الق ييايا
المرتبطة بمختلا المساقط الجغرافية المستخدمة عالمياً.
0802721

التحليل المتقدم للبيانات الجغرافية المكانية

( 3ساعات معتمدة)

سيركز ه ا المساق على أدوات تحليل البيانات الجغرافية المكانية وطرق نم جة وتحليل البيانات الجغرافية المكانية ،حيث تغطي
المحا رات النظريات الكامنة وراء تقنيات المعالجة الرئيسية في تحليل البيانات الجيومكانية ،باإل افة تلى تطبيقها على مشاكل
العالم الحقيقي ،وكيا يمكن استخالص المعلومات والمعرفة من البيانات الجغرافية المكانية ،وكيفية االستفادة من بيئة البرمجة ،R
ليكون الطلبة قادرين على تنفي استراتيجيات التحليل العملي باستخدام أدوات مفتوحة المصدر.
0802722

تطبيقات متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية

( 3ساعات معتمدة)

سيركز ه ا المساق على المهارات الالزمة إلجراء تحليل مفصل في نظم المعلومات الجغرافية ( )GISباستخدام األساليب اإلحصائية
األساسية والتحليل المكاني وتحليل األنماط المكانية وربط ه العمليات في البيئة الطبيعية والسلو المكاني البشري واكتساب المعرفة
والمهارات الالزمة لتطوير نما م المعالجة الجغرافية ،واتخا الق اررات المتعلقة بالتخطيط واإلدارة في مجاالت تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية المختلفة في مجاالت موارد األرض وادارة الكوارث واألزمات.
0802723

نماذج االرتفاعات الرقمية المتقدمة

( 3ساعات معتمدة)

يركز ه ا المس يياق على نظرية وطرق توليد بيانات االرتفا الرقمي وتص يينيفها وتحليلها وتطبيقاتها ،حيث يشي يتمل على مو ييوعات
نما م بيانات ت ي ي يياريس نظم المعلومات الجغرافية  ،والقياس التصي ي ييويري ومعالجة بيانات الت ي ي يياريس المنتجة من صي ي ييور كشي ي ييا
ال وء والمدى ( ،)LiDAR DEMوالتحليل الرقمي والنم جة للت اريس ،والتصور الثالثي األبعاد للت اريس ،ونم جة مستجمعات

الميا  ،حيث سي ي يييتم االسي ي ييتعانة باألبحاث العلمية الحديثة والمتقدمة التي تناقش الق ي ي ييايا المرتبطة بمختلا تطبيقات تحليل بيانات
الت اريس.
0802724

قواعد البيانات الجغرافية المكانية واسترجاع المعلومات

( 3ساعات معتمدة)

يركز ه ا المساق على األساليب الفعالة للتعامل مع المعلومات الجغرافية المكانية المخزنة في مجموعة متنوعة من األشكال والوسائط،
تعقيدا مثل تل المخزنة في المحتوى النصي حواجز ت افية أمام المعالجة والتحليل ،وفي ه ا المساق
حيث تمثل المعلومات األكثر
ً
سيتم معالجة جميع ه الق ايا واستكشاا الحلول لها ،وسيركز المساق أي ً ا على استخدام قواعد بيانات  SQLالمكانية و R
للتعامل مع المعلومات الجغرافية المكانية.
0802731

تطبيقات متقدمة في االستشعار عن بعد

( 3ساعات معتمدة)

سي يييركز ه ا المسي يياق على المو ي ييوعات المتقدمة في تطبيقات االسي ييتشي ييعار عن بعد الرقمية وتقييم الصي ييور وتجهيزها أولياً وتحليل

وتفسييير وعرض الصييور وشيير مو ييوعات محددة تشييمل التصييحيحات الهندسييية وتصييحيإل اإلشييعا وتحسييين الصييورة وتصيينيا
الص ي ي ي ي ي ييورة وكش ي ي ي ي ي ييا التغيير وتقييم دقة التحليل وتطبيق ل على مجموعة من التطبيقات العملية في مجاالت موارد األرض وادارة

3

الكوارث واألزمات وسي ي يييتم االسي ي ييتعانة باألبحاث العلمية الحديثة والمتقدمة التي تناقش مختلا تطبيقات االسي ي ييتشي ي ييعار عن بعد على
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
0802732

( 3ساعات معتمدة)

المعالجة والتحليل المتقدم للصور الجوية

يهدا ه ا المساق الى التعرا على تقنيات المعالجة والتحليل الرقمي لبيانات الصور الجوية ،ومعالجة الصور الجوية و المرئيات
الرقمية خصوصا الملتقطة من الطائرات بدون طيار واالنظمة المشابهة (معالجة التباين ومعالجة تعدد المرئيات وتعزيز الصورة

والتحويل والبصمة الطيفية وتصنيا المرئيات وتحليلها) واإلخرام والتجميع وسيتم االستعانة باألبحاث العلمية الحديثة والمتقدمة
التي تناقش مختلا آليات التعامل مع الصور الجوية عالمياً.
0802741

األقمار الصناعية واألرصاد الجوية

( 3ساعات معتمدة)

التطور التاريخي لألقمار الصناعية المستخدمة في الرصد الجوي ،وشر فيزياء مدارات األقمار الصناعية والتتبع والمالحة وأنظمة

األقمار الصناعية الحالية لألرصاد الجوية وطريقة عملها وآليه تفسير بياناتها وبيان نقاط القوة وال عا في بيانات الرصد الجوي
المستشعرة عن بعد واجراء التطبيقات العملية لتحليل وتفسير الصور الف ائية الستخالص معلومات الطقس.
0802742

تطبيقات متقدمة في نظام تحديد المواقع

 3ساعات معتمدة

التعرا على كيفية تحديد األقمار الصناعية لمواقع ألجسام على سطإل األرض وفوقها وك ل في الف اء ومعرفة الطرق والتقنيات
لتحديد حجم األرض وشكلها وتشوهها وتغييرها في الزمن باستخدام األقمار الصناعية المخصصة لتحديد المواقع والتعرا على
تطبيقات األقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية في مجاالت موارد األرض وادارة الكوارث واالزمات وك ل

في أنظمة النقل

والمالحة وعلوم المحيطات.
0802751

( 3ساعات معتمدة)

تطبيقات إدارة الكوارث

ش ي يير أهمية علم نظم المعلومات الجغرافية وطبيعة البيانات والمعلومات الجغرافية وخص ي ييوص ي يييتها في دعم ص ي يينع القرار في تدارة
ابتداء بمرحلة التنبؤ بالكارثة قبل حدوثها ودور علوم المعلومات الجغرافية في بناء انظمة االن ار المبكر
الكوارث في جميع مراحلها
ً
ومن ثم مرحلة االسييتعداد للكارثة ثم مرحلة المواجهة بدعداد خرائط تقييم اال يرار وبناء الصييور العملياتية المتكاملة وتحديد مناطق
االيواء واالخالء  ،ثم في مرحلة التعافي وهي مرحلة ما بعد الكارثة.
0802752

إدارة المياه الجوفية والمياه السطحية

( 3ساعات معتمدة)

التعرا على أص ي ي ي ي ييل الميا الجوفية وأماكن تواجدها وتوزيعها وخواص الص ي ي ي ي ييخور وعالقتها بالميا الجوفية وخزانات الميا الجوفية
وطرق دراسة نوعية الميا الجوفية وآلية تلوثها ونم جة مصادر الميا الجوفية وشر آليات الشحن الجوفي الطبيعي واالصطناعي
وتو يإل طرق قياس الميا السطحية والتصاميم الهيدرولوجية ونم جة نوعية الميا السطحية وآلية تلوثها.
0802753

التغير المناخي واإلدارة البيئة

( 3ساعات معتمدة)

ه ا المساق يغطي أسباب وآثار تغير المناخ وكيفية حدوث ه ا التغير من خالل دارسات اإلدارة البيئية المختصة والتعريا بظاهرة
االحتباس الحراري واثرها على البيئة وتقييم مخاطر تغير المناخ وش ي ي يير أس ي ي ييباب وعواقب التغير لمناخي واالحتباس الحراري الناجم
عن النشي يياط البشي ييري وك ل تعريا بالسي ييياسي ييات العالمية للتخفيا من ظاهرة االحتباس الحراري فيما يتعلق بالتخفيا من انبعاثات
الغازات المسببة له الظاهرة.
0802761

منهجية البحث وتقنية الكتابة

 3ساعات معتمدة

يهدا ه ا المساق على تعلم طرق البحث العلمي في توصل الى المعلومة المناسبة  ,وكيفية اخ ها .يركز االخالق العلمية في
تدوين المعلومة الصحيحة والبعد عن االقتباس الحرفي .معرفة كيفية محتويات البحث .تعلم تقنيات الكتابة مع مراعات االسس
العلمية .تعلم طريق الكتابة البحث بحيث يكون متسلسل االفكار و سهل للفهم مع و و الهدا.
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