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Remote Sensing and Digital Image Processing Techniques 

 
 

 االستشعار عن بعد ومعالجة الصور الرقمية دورة 
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 االستشعار عن بعد ومعالجة الصور الرقمية
 

 التدريبية محتــــــــوى المـــــــــــــــــادة

 والجدول الزمني اليومي

 

 

 األولانيىو 

 

 

 االضتشعار عٍ بعذف بعهى انتعري 

   بانعهىو األرضيتعٍ بعذ  االضتشعارعالقت 

 صُاعيتانقًار األصىر  انتعرف عهى  

 

 

 انيىو انثاَي

 

 صُاعيت انقًار األصىر 

 

 وخرائظ انتغطيت. انفضائيت انًختهفت  انصىر وطبيعت يىاصفاث 

 ت:عًهي اثتطبيق 

 انقذرة انتًييسيت( .تحذيذ َىعيت انصىر)انفتراث انطيفيت، يقياش انرضى،  

  أي.وخيى واكيُىش وكىيك بيرددراضت ًَىرج قائًت صىر الَذضاث وضبىث 

 تُسيم يىاقع انصىر عهى انخرائظ انًتىفرة. 
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 انيىو انثانث

 

  رقًيتيعاندت انصىر ان

  ٍرقًيتأخهسة انًعاندت انبرايح ويقذيت ع  

  تطبيق عًهي 

 تحهيم انصىر وتصُيف انًعهىياث 

 ضىياث بياَيت، يعهىياث رقًيتعهى شكم خرائظ، خذاول، ر اضتخراج انُتائح

 رقًيتهى عًهياث انًعاندت انتطبيق عًهي ع

 

 :تطبيق عًهي عهى عًهياث انتصُيف وانعًهياث اإلحصائيت 

  انتصُيف يع اإلشرافsupervised classification histogram  

  انتصُيف بذوٌ اإلشرافunsupervised classification  

 

 

 انيىو انرابع

 

 تطبيقاث االضتشعار عٍ بعذ 

 انتانيت: ًداالثانيقذيت عٍ تطبيقاث االضتشعار عٍ بعذ في 

   انخرائظ انطبىغرافيت 

  ث األراضي اضتعًاال 

  ِانديىنىخيا وانثروة انًعذَيت انًيا ، 

  انتربت انديىيىرفىنىخيا ، 

   انطبيعيتانسراعت وانُباتاث 

  ًذٌ.انتخطيظ اإلقهيًي وتُظيى ان 



 

 

_______________________________________________________________________________ 
Mapping Solutions Ltd. 

28, Roberts Avenue, Manchester M14 4DA, UK. Reg. 05228624. VAT. Reg. 989 5454 45 

Tel: 0044 161 256 1341. Mob.: 0044 7825 199 303. Fax: 0044 161 241 6792  

solutions.co.uk-info@mappingsulotions.co.uk-www.mapping    

 

 

 انيىو انخايص

 

 :عهى ًمتشت يختصت بريديتعهى تطبيقاث االضتشعار عٍ بعذ باضتخذاو  تريٍ عًهياتً

  تدًيع انخرائظ انًتىفرة 

  تحضير انًعهىياث انًتىفرة وانبياَاث 

  تحذيذ انًعهىياث وانصىر انضروريت ويىاصفاتها 

  تحهيم ودراضت انًعهىياث وتحذيذ قائًت انًصطهحاث 

 اَيت نتدًيع انحقيقت انًيذاَيت زيارة ييذGround truth 

 

 

 

 


