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 العـــــــــــــــــــــــــــلوم كليــــــــــــة

 الجغرافية المعلومات ونظم النائي التحسس قسم

 

 (2022- 2021) الدراسيالدراسة الصباحية للعام  الدور الثاني  أمتحانات جدول

األولىالمرحلة  المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة  التاريخ اليوم 

 موارد طبيعية
(9)  

 والمسح الجوي  التصوير + أقمار اصطناعية
 التصويري 

(6(+)1)  

 تحليل الصور الرقمية
(11) 

 مفاهيم التحسس النائي
(2) 

9\3 السبت  

 تقنيات التحسس النائي
(5)  

 االستشعار عن بعد في تحليل المستوطنات البشرية
(5)  

  3الرياضيات 
(7) (+2) 

 صورية معالجة مفاهيم
(2) 

4/9 االحد  

 معالجة الملوثات البيئية
(7)  

+ معالجة صورية متقدم 5رياضيات   
(1(+)1)  

 التحليل العددي
(10)  

 )الكتروني( 1 الحاسوب
(2) 

5/9 االثنين  

 تخطيط الغطاء األرضي
(21)  

 3+ إنكليزي تربة ومياه جوفية() 2التلوث البيئي 
 )الكتروني(

(6) (+1)  

)الكتروني( 3+ حاسوب  4الرياضيات  
(1)(+2)  

معلومات الاساسيات نظم 
 2- جغرافيةال

(1) 
6/9 الثالثاء  

 التحسس النائي في الموارد المائية
(4)  

 جيو فيزياء + الهيدروجيولوجيا
(1(+)2)  

)الكتروني( 2اإلنكليزية اللغة  
(2)  

 رياضيالالنشاط +  2الرياضيات
 )الكتروني(

(3(+ )1) 
7/9 االربعاء  

 المتحسسات: المفاهيم والتطبيقات
(1)  

+ االستشعار عن بعد في 3نظم معلومات جغرافية 
التربة وغطاء األرض()الزراعة   

(2(+)1)  

 الطيف الكهرومغناطيسي
(13) 

 جيولوجيا عامة
(1) 

8/9 الخميس  

الموجات والمجاالت رياضيات تركيب وادارة البيانات باستخدام نظم المعلومات   10/9 السبت - شكل علم+2 الجغرافية المعلومات نظم  



(3)  الجغرافية 
(1)  

 األرض
(2(+)6) 

 موضوع اختياري 
(15)  

 التحسس النائي وصور االشعة الراديوية
(3)  

 االحصاء التطبيقي
(3) 

- جغرافيهال معلوماتال نظم اساسيات
1 
(2)  

11/9 االحد  

 تخطيط استعماالت األرض
(17)  تحليل وتفسير الصور الفضائية - 

(12) 12/9 االثنين -   

 تخطيط بيئي
(14)  

 تحليل مكاني
(9)  

 مبادئ علم المساحة
(3) 13/9 الثالثاء -   

 هيدروكيمياء
(2)  

 التلوث البيئي )هواء وماء(
(9)  

 االنواء الجوية
(14) 14/9 االربعاء -   

 االستشعار عن بعد في علوم األرض
(4)  اساسيات تكنلوجيا المعلومات - 

(12) 19/9 االثنين -   

تطبيقات بيئية في التحسس النائي 
 ونظم المعلومات الجغرافية

(3)  

 التحسس النائي والتصور الحراري والمايكروي 
 + مادة اختيارية 

(4( + )1)  

 علم الخرائط
(4) 20/9 الثالثاء -   
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                                                               العـــــــــــــــــــــــــــلوم كليــــــــــــة

 فيةالجغرا المعلومات ونظم النائي التحسس قسم

 

 
 

 (2022- 2021)الدراسة الصباحية للعام الدراسي  (العملي)الدور الثاني  أمتحانات جدول

 التاريخ اليوم المرحلة االولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

 والمسح الجوي  التصوير + أقمار اصطناعية -
3/9 السبت مفاهيم التحسس النائي تحليل الصور الرقمية  التصويري   

4/9 االحد - - - -  

5/9 االثنين - التحليل العددي معالجة صورية متقدم -  

 - - تخطيط الغطاء األرضي
معلومات الاساسيات نظم 

 2-جغرافيه ال
6/9 الثالثاء  

4حاسوب  جيو فيزياء  - 7/9 االربعاء -   
المتحسسات: المفاهيم 

 والتطبيقات
3نظم معلومات جغرافية  8/9 الخميس عامةجيولوجيا  -   

- 
تركيب وادارة البيانات باستخدام نظم 

10/9 السبت -  2الجغرافية المعلومات نظم المعلومات الجغرافية  

 المعلومات نظم اساسيات - - -
1- الجغرافيه 11/9 االحد   

تحليل وتفسير الصور  - -
 الفضائية

12/9 االثنين -  



 
 م

13/9 الثالثاء - مبادىء علم المساحة - -  

14/9 االربعاء - - - -  
االستشعار عن بعد في علوم 

 األرض
19/9 االثنين - - -  

تطبيقات بيئية في التحسس 
النائي ونظم المعلومات 

 الجغرافية
20/9 الثالثاء - علم الخرائط -  


