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د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

القسم العممي 
والشعبة 

برنامج التعميم )الجغرافيا 
 (المفتوح

اسم المقرر 
 (المادة )

أساليب متقدمة فى 
 االستشعار عن بعد

   لممقررالبريد االلكتروني المستوى الثالثالفرقة 
  ضياء صبرى. د أحمد أبواليزيد حبيب. د لجنة الممتحنين
 أحمد أبواليزيد حبيب. د أستاذ المقرر

 :عمى الطالب أن يختار موضوعًاواحدًافقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

1 

األقًاس انصناػيت يىضحاً يشاحم 

حطىسها ويذاساحها وخصائص أنىاػها 

وانًشئياث انفضائيت انناحجت ػنها 

 .وحطبيقاث اسخخذاياحها
 

 

1 
خصائص األقمار الصناعية موضحًا مراحل تطورىا ومداراتيا 

 .والمستشعرات الخاصة بكل منيا
 .أنواع األقمار الصناعية واستخدامات كل منيا 2
 .األطياف الكيرومغناطيسية التى تعتمد عمييا األقمار الصناعية 3

4 
خصائص المرئيات الفضائية التى تنتجيا األقمار الصناعية 

 .واستخدامات كل منيا

2 

األشؼت انكهشويغناطيسيت يىضحاً 

خصائصها وحفاػالحها ويجاالث 

أطيافها انًسخخذيت فى يسخشؼشاث 

األقًاس انصناػيت انًخخهفت وأهى 

 .انظاهشاث انناحجت ػنها

 

 .األشعة الكيرومغناطيسية كأحد أىم عناصر االستشعار عن بعد 1

2 
خصائص األشعة الكيرومغناطيسية من خالل أطواليا الموجية 

 .وتردداتيا وأطيافيا وتفاعالتيا وانعكاساتيا الطيفية

3 
دور األشعة الكيرومغناطيسية التصوير الفضائى تبعًا ألنواع 

 .األقمار الصناعية

4 
خصائص المرئيات الفضائية الناتجة عن االنعكاسات الطيفية 

 .لألشعة الكيرومغناطيسية

3 

اانًشئياث انفضائيت يىضحاً 

خصائصها ويصادس انحصىل ػهيها 

ويجاالث اسخخذايها  وأنىاع 

انًسخشؼشاث انًسخخذيت فى انخاجها 

حبؼاً ألنىاع األقًاس انصناػيت انًخخهفت  

 .

 .مفيوم المرئيات الفضائية وخصائصيا ومجاالت استخداميا 1

2 
أنواع األقمار الصناعية التى تنتج المرئيات الفضائية وخصائص 

 .المستشعرات الخاصة بيا

3 
خصائص األشعة الكيرومغناطيسية التى تعتمد عمييا األقمار 

 .الصناعية فى إنتاج المرئيات الفضائية

4 
أىم البرامج المستخدمة فى إنتاج المرئيات الفضائية وخصائص 

 .كل منيا
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4 

األقًاس انصناػيت األيشيكيت يىضحاً 

أنىاػها ويشاحم حطىسها وأنىاع 

انًسخشؼشاث انخى حسخخذيها 

وخصائص انًشئياث انناحجت ػنها 

 .واسخخذاياحها

 

1 
خصائص األقمار الصناعية األمريكية موضحًا مراحل تطورىا 

 .ومداراتيا والمستشعرات الخاصة بكل منيا
 .أنواع األقمار الصناعية األمريكية واستخدامات كل منيا 2

3 
األطياف الكيرومغناطيسية التى تعتمد عمييا األقمار الصناعية 

 .األمريكية

4 
خصائص المرئيات الفضائية التى تنتجيا األقمار الصناعية 

 .األمريكية واستخدامات كل منيا

5 

انًشاحم انؼًهيت انًنظًت النخاج 

وححهيم يشئيت فضائيت ثى طبق هزه 

انًشحم ػهى أقًاس النذ ساث 

LandSat يغ حذػيى رنك بانصىس 

 ..واألشكال انالصيت

1 
مراحل االستشعار عن بعد وخصائص المرئيات الفضائية 

 .وتطبيقات استخداميا وطرق الحصول عمييا

2 
 وأنواع المستشعرات التى LandSatخصائص األقمار الصناعية 

 .تعتمد عمييا والمرئيات التى تنتجيا

3 
األطياف واالنعكاسات الطيفية التى تعتمد عمييا األقمار الصناعية 

 إلنتاج المرئيات  بصفة خاصةLandSatبصفة عامة وأقمار 
 .الفضائية

4 
المراحل والخطوات العممية المنظمة لمعالجة مرئية 

  مع التدعيم بالصور Envi باستخدام برنامج LandSatفضائية
 .واألشكال الالزمة
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_ التعليم المفتوحالقسم العلمي والشعبة                                                       

المساحة و برنامج 
الخرائط و نظم 

 المعلومات الجغرافية

 
 (المادة )اسم المقرر 

 
 خرائط الطقس و المناخ

 aboelkhair@art.tanta.edu.eg  للمقررالبريد االلكتروني الثالثةالفرقة 

  احمد حبيب/ د حسن ابوالخير / د لجنة الممتحنين

أستاذ  )منسق المقرر 
 (المقرر

 حسن ابوالخير/ د

 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
لمموضوع  الفرعية العناصرالموضوعات م 
 في والمناخ الطقس عناصر في المؤثرة الطبيعية العوامل 1

مصر 
الجغرافى  و الفمكي الموقع 1
 السطح ،ومظاىر المائية المسطحات 2
 الجوى الضغط و ، الجبيات و اليوائية ،الكتل 3

 الرياح و
 الربيعية و الشتوية الجوية والمنخفضات 4
 القطبية و المدارية النفاثة والتيارات 5

 فى المستخدمة واألجيزة الجوية الرطوبة واإلشعاع الشمسي  2
قياسيما 

 الشمسي اإلشعاع تعريف 1
 الكمى الشمسي اإلشعاع المؤثرةعمى العوامل 2
 ومدتو الشمسى األشعاع قياس 3
الشمسى  االشعاع مدة قياس أدوات 4
 واالجيزة تعريفيا خالل من الرطوبةالجوية 5

ومقاييسيا  قياسيا فى المستخدمة
درجة الحرارة واألجيزة المستخدمة فى قياسيا و شفراتيا عمى  3

خرائط  الطقس السطحية 
تعريف درجة الحرارة  1
االجيزة المستخدمة فى قياس درجة الحرارة  2
و درجة الحرارة عمى محطة الطقس السطحية  3

TT 
 نقطة الندى عمى محطة الطقس السطحية 4

TdTd 
5  -
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الضغط الجوى و الرياح واألجيزة المستخدمة فى قياسيما  4
وشفراتيم عمى خرائط الطقس السطحية 

خدمة تتعريف الضغط الجوي واألجيزة المس 1
في قياسو 

تعريف الرياح واألجيزة المسنخدمة في  2
قياسيا 

التغير فى الضغط الجوى خالل الثالث  3
 PPPالساعات السابقة 

الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر  4
PPPP 

وسرعتيا  الرياح اتجاه 5
الحالي، و الطقس السابق  لمطقس رموز 1شفرات خرائط الطقس السطحية  5

رموز تغطية السماء بالسحب  2
التغير فى كمية المطر الساقطة  3
مدى الرؤية عمى محطة الطقس السطحية  4
األمطار  ىطول رموز مناطق 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة طنطا
  كلية اآلداب

5 

 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م 
 مراحل التعدين 1التعدين فى العالم  1

العوامل الطبيعيو المؤثره عمى حرفو التعدين  2
 العوامل البشريو المؤثره عمى حرفو التعدين 3
طرق التعدين  4
تصنيف المعادن  5

أىميو معدن الحديد واكتشافو  1معدن الحديد  2
أنواع الخامات  2
االنتاج العالمى لمعدن الحديد  3
التوزيع الجغرافى لمعدن الحديد فى العالم  4
التجاره الدوليو لخام الحديد  5

 تعريف الطاقو 1مصادر الطاقو فى العالم  3
 دراسو معدن الفحم باعتباره معدن من معادن الطاقو 2
أنواع الفحم  3
االنتاج العالمى لمفحم  4
التجاره الدوليو لمفحم  5

 تعريف الصناعو 1الصناعو فى العالم  4
 مراحل تطور الصناعو 2
 مجال جغرافيو الصناعو 3
 العوامل التى تؤثر عمى توطن الصناعو 4
األقاليم الصناعيو  5

 تصنيف الصناعو حسب النشاط 1الصناعو وخصائصيا  5
 العوامل المؤثره فى تحديد موقع الصناعو 2

المستوى الثالث برنامج القسم العممي والشعبة                                                       
 المساحو والكارتوجرافيا

 جغرافيو التعدين والصناعو (المادة )اسم المقرر 

   لممقررالبريد االلكتروني الثالث  مستوىال
 د.أ ضياء صبرى.د د نجالء مرشدى محمد لجنة الممتحنين
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 دور الشعوب فى توطين الصناعو 3
 تصنيف الصناعو حسب حجم السوق 4
تصنيف الصناعو حسب مستوى المعيشو ومستوى االنفاق  5
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 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات

 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
 المجموعة الشمسية ونظريات نشأتيا 1 األسض وحقذيش ػًشها 1

وضع الكرة األرضية بالنسبة لمشمس والكواكب  2
 االخري

األزمنة الجيولوجية التي مرت بيا الكرة األرضية  3
 وخصائص كل زمن

 األىمية الجغرافية لالزمنة الجيولوجية 4
ما ترتب عمي دراستك لممجموعة الشمسية واألزمنة  5

 الجيولوجية
2 

 خصائص انكشة االسضيت

 أبعاد الكرة األرضية وبعدىا عن الشمس 1
 دالئل عمي كروية االرض 2
 خطوط الطول ودورىا في معرفة الزمن 3
 دوائر العرض ودورىا في معرفة المناخ 4
 –الحركة اليومية )األىمية الجغرافية لحركات األرض  5

 (الحركة السنوية
3 

 قششة االسض

 مكونات الكرة االرضية 1
 التركيب المعدني لصخور قشرة االرض 2
 طرق تقدير عمر االرض 3

القسم العممي 
والشعبة                                                       

 )اسم المقرر  الجغرافيا
 (المادة

 الجيومورفولوجيا

 البريد االلكتروني التعميم المفتوح مستوي الثالثال
 لممقرر

nema.aboushadi@art.tanta.edu.eg 

د نعمة ابو .أ لجنة الممتحنين
 شادي 

نجالء . د
 مرشدي

 

 نعمة أبو شادي/ د.أ أستاذ المقرر

mailto:nema.aboushadi@art.tanta.edu.eg
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 أنواع صخور قشرة االرض 4
 أىمية قشرة االرض 5

4 

انؼىايم انباطنيت انخي شكهج سطح 

 االسض

 العوامل الباطنية البطيئة وىي االلتواءات واالنكسارات 1
 العوامل الباطنية السريعة وىي الزالزل والبراكين 2
 خصائص كل منيم 3
 االثار المترتبة عمي حدوث ىذه الظاىرات 4
 أمثمة لبعض الظاىرات الجيمورفولوجية الناتجة عنيا 5

5 

انؼىايم انخاسجيت انخي شكهج سطح 

 االسض

 التجوية ودورىا في تشكيل سطح االرض 1
 االنيار ودورىا في تشكيل سطح االرض 2
 الرياح ودورىا في تشكيل سطح االرض 3
 االمواج ودورىا في تشكيل سطح االرض 4
 الجميد ودوره في تشكيل سطح االرض 5
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 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
حصنيف انشيىص انًسخخذيت في خشائظ  1

  .انخىصيؼاث

 

 أنواع الرموز المستخدمة في خرائط التوزيعات 1
ذكر أمثمة لخرائط التوزيعات النوعية مع رسم الخرائط  2

 .التي توضح ذلك
 .ذكر أمثمة لخرائط التوزيعات الكمية  3
-خرائط النقاط الكمية)انشاء خرائط توزيعات كمية  4

- الدوائر النسبية-النقاط االلفية- النقاط النسبية
- الدوائر النسبية المقسمة- الدوائر المقسمة
، والرموز (المثمثات النسبية- المربعات النسبية

 .الحجمية مستخدما البيانات التي تساعدك عمي ذلك
انشسىو انبيانيت ويؼانجت انبياناث  2

 .انجغشافيت 

 

 تعريف الرسوم البيانية 1
 .أنواع الرسوم البيانية وأىميتيا 2
التطبيق عمي الرسوم البيانية الوصفية مستخدما  3

 البيانات التي تساعدك عمي ذلك، كما تم شرحو
التطبيق عمي الرسوم البيانية التحميمية مستخدما  4

 البيانات التي تساعدك عمي ذلك، كما تم شرحو
حؼشيف خشائظ انخىصيؼاث ويحخىياحها  3

 .وأنىاػها 

 

 تعريف خرائط التوزيعات وأىميتيا 1
 محتويات خرائط التوزيعات 2
 أنواع خرائط التوزيعات 3
التطبيق بالرسم والتحميل لكل نوع من أنواع خرائط  4

 )اسم المقرر  الجغرافياالقسم العممي والشعبة                                                       
 (المادة

 خرائط التوزيعات البشرية

 البريد االلكتروني التعميم المفتوح مستوى الثالثال
 لممقرر

ahlam.salama@art.tanta.edu.eg 

  نجالء مرشدي. د أحالم سالمة. د لجنة الممتحنين
 أحالم رجب سالمة. د أستاذ المقرر

mailto:ahlam.salama@art.tanta.edu.eg
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باستخدام البيانات  ( كمية–نوعية )التوزيعات 
الجغرافية المتاحة بالتدريبات العممية، ورسم الخرائط 

المختمفة من خالل ما تم التدريب عميو خالل 
 .الدراسة

انشاء خشائظ انخىصيؼاث انكًيت وأهًيخها  4

. 

 

 تعريف خرائط التوزيعات الكمية وأىميتيا 1
 اساسيات انشاء خرائط التوزيعات الكمية 2
أنواع الرموز المستخدمة في خرائط التوزيعات  3

 .الكمية
-النسبية-الكمية)مع التطبيق عمي خرائط النقاط 

النسبية -المقسمة-النسبية)، وخرائط الدوائر (االلفية
 .، وخرائط المربعات والمثمثات النسبية (المقسمة

كيفية معالجة البيانات باستخدام الرموز الحجمية  4
مستخدما البيانات  (الكور والمكعبات النسبية)

المتاحة لكم وخريطة األساس المناسبة كما تم 
 .شرحو

أهًيت خشائظ انخىصيؼاث وانشسىو انبيانيت  5

 في يؼانجت انبياناث انجغشافيت
 تعريف خرائط التوزيعات وأىميتيا وأنواعيا 1
 تعريف الرسوم البيانية وأىميتيا وأنواعيا 2
التطبيق عمي خرائط التوزيعات الكمية، خرائط النقاط  3

-النسبية)، وخرائط الدوائر (االلفية-النسبية-الكمية)
، وخرائط المربعات (النسبية المقسمة-المقسمة

مستخدما البيانات وخريطة . والمثمثات النسبية 
 األساس المتاحة كما تم شرحو

التطبيق عمي الرسوم البيانية الوصفية والتحميمية  4
 مستخدما البيانات المتاحة كما تم شرحو

من خالل دراستك حل وأشرح التدريبات العممية  5
 . والرسوم البيانيةواألسئمة عمى خرائط التوزيعات

 


