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 جغر 464 رقم المقرر ورمزه: بعد عن االستشعار مرئيات تحليل اسم المقرر:

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر 791 المتطلب السابق للمقرر:

 عملي( 2نظري،  2) 3   الساعات المعتمدة السادس مستوى المقرر:

 
           Module Description      وصف المقرر :

 نظريات وترقنيات املعاجلة الرقمية املرقر:  يد:س
 حيتوي املرقر: على حيث ، للمرئيات الفضائية

والتصحيح  ،تأثريات الغالف الغازيتصحيح 
والتصنيف املراقب وغري  ،وحتسني التباين ،اهلندسي

كما  .واشترقاق املؤشرات ،ودمج املرئيات ،راقبامل
هبدف حصائية العمليات اإلجراء يشتمل على إ

ستخالص املعلومات املكانية وعمل التصنيفات ا
املرقر:  ويشتمل .الالزمة لتحديد التغريات املكانية

 الطالب مرقد:ة يوضح هنائي ومشروع متا:ين على
على إجادة ترقنيات املعاجلة الرقمية للمرئيات 

ستخدام أحدث برامج معاجلة وحتليل او  الفضائية
 .الصو: الفضائية

GEO 468: Remote sensing digital image 
analysis 

Credits: 3 (2, 2) 

The course teaches theories and 

techniques of digital processing and 

analysis of satellite imageries. Course 

topics include: atmospheric corrections, 

geometric corrections, contrast 

enhancement, supervised and 

unsupervised classification, imageries 

merging, and indices derivation.  It 

encompasses hands-on exercises and a 

final project demonstrating student’s 

ability in performing digital processing 

and analysis of satellite imageries. New 

innovative image processing approaches 

will also be introduced. State-of-the-art 

commercial and open source image 

processing software will be used for lab 

works and applications development. 

 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 االستشيييعا: رئيييياتالرقميييي مل تحلييييلال وضييييح أ ييييةت
 .بعد عن

Illustrate importance of digital analysis of 

satellite images. 

 

املعاجليييية الرقميييييية  ة مترقدمييييية   نظريييييأسييييي  توضيييييح 
 .، وجماالت تطبيرقهالفضائيةاللمرئيات 

Explain theories and techniques of digital 

analysis of satellite images. 

 

 Demonstrate various image processes ofكيفييية تطبيييا معاجلييات :قمييية متعييددة علييى توضيييح  

satellite imageries through applications.    

نموذج  ) هـ 

  ) 

 مختصر توصيف المقرر 
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 املرئيات الفضائية.
 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(
 

      Learning Outcomes لمقرر أن يكون قادرا على:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه ا
 

 رئياتالرقمي مل تحليلالإد:اك ضرو:ة إجراء 
 .بعد عن االستشعا:

Recognize importance of performing 

image processing of satellite imageries. 

مرئييييات فهيييأل ا سييي  النظريييية   املعاجلييية الرقميييية لل
 الفضائية، وجماالت تطبيرقها.

Understand theoretical principles of 

image processing of satellite imageries, 

and their application domains. 

ملرئيات املناسبة تطبيرقية العاجلة املتنفيذ عمليات 
 االستشعا: عن بعد.

Able to apply appropriate image 

processing of satellite imageries.   

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
 االستشعا: صو: معاجلة
 الرقمية بُعد عن

 الوي  برنامج باستخدام
ILWIS 

الصاحل، حممد بن 
 عبداهلل

 م0202 الصاحل حممد بن عبداهلل

   ا ساسية ا ساليب
 لصو: قميةالر  املعاجلة
 الصناعية ا قما:

 برنامج باستخدام
ERDAS 

  فرحان اجلعيدي،
 حسني

مركز البحوث بكلية 
اآلداب، جامعة امللك 

 سعود، الرياض

 م0222

االستشعا: عن بعد 
 وتفسري املرئيات

 وكيفر، توم  لليساند،
 ،خا:وف ترمجة: :الف
  حسن

املنظمة العربية للرتبية 
 والثرقافة والعلوم

4991 

Remote Sensing 

Digital Image 

Analysis: An 

Introduction 

John A. Richards Springer 2005 

Remote Sensing 

and Image 

Interpretation, 6th 

edition. 

Thomas M 

Lillesand, Ralph W 

Kiefer, Jonathan W 

Chipman 

John Wiley & Sons 2007 
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Remote Sensing: 

Principles and 

Interpretation.  

 

Sabins S. S.  W. H. Freeman and 

Company, New 

York. 

1997 

Introduction to 

Remote Sensing. 

Cracknel A. P. and 

Hayes, L.W.B. 

 

Taylor & Francis, 

London, New York 

& Philadelphia. 

 

1991 

 
 


