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قسم نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار 
 عن بعد

تمممممممرمممال تشارر االسمممتمممشمممعمممار عمممن بمممعمممد ونمممظمممم المممممممعممملممموممممات 
  كمملمميممة عمملمموم 

 
الممجممغممرافمميممة االنومموممان المممممكلممور والممممم ممشمموش  

  
  مجال الوحث والمتمدر.مس. والم  

 
األرض والعلوم البيئية  

تمممممرمم  شركممة المموممتممالمموررمموىل. وتممتممطمملمم  ا شارر ت  ممم رممد مممن 
اممم  األكمماشيممممميممة والمم ممشمما ممات والمممممشمماركممات المممممحمملمميممة   الممام

 عمم  شعممم 
 
  تممرممعمم ممس تيممجمما مميمما

وا قمملمميممممميممة والممدولمميممةي والمم  
  بمه 

 
وترمية المجتم  المح   لما فيه خمدممة المو من والمر 

  والعلم  . 
 نحو التطور الوح  

 
 قدوما

 
 األهـــداف

  نممظممم المممممعمملممومممات  -3
 
تعممداش مممتمم مميمميممة   يوي لمملمماور  

 الجغرافية واالستشعار عن بعد . 
نشر المعرفة لدى صراع القرار ويوي االهتمام بأهمميمة  -9

   مال 
 
نظم المعلومات الجغرافية واالسمتمشمعمار عمن بمعمد  

  مؤسساتهم. 
 
 الكرا  من المشتالت المعقدر  

اتميمجميمات والم مطم   -1   رسمم وتمرملميمك االسما 
 
المسماهمممة  

  تهدف ا  تطورر مستوى الكلية. 
 والسياسات ال  



  عمام 
 
لمتمرملميمك  3228أسس معهد عملموم األرض والمبميمئمة  

  ممجمال الممميما  والمبميمئمة وعملموم األرض 
 
الوحوث العملممميمة  

وألعداش  لوه ومت ييون يوي للاور ولديهم القدرات 
  مم متملمف ممجماالت عملموم األرض والمبميمئمة. وتمم 

 
العلميمة  

 . 9693تحورال مسم المعهد ا  كلية عام 

 نبذة عن الكلية

 الرؤيا والرسالة

  خدمة المجتم  المحم    
 
تساهم كلية علوم األرض والبيئة  

والمممممؤسممسممات المممممحمملمميممة والممو ممرمميممة ويلمم   ممتممقممديممم خممدمممات 
  مممجممال الممدورات الممتممأهمميمملمميممة بممممما يمم مم  

 
مممتممعممدشر وممم ممتمملمملممة  

الممتمموعمميممة بممالممممميمماشر الممطممبمميممعمميممة الممممم ممتمملمملممة والممتمموعمميممة الممبمميممئمميممة 
واستغالل تقريات نظمم المممعملموممات المجمغمرافميمة واالسمتمشمعمار 

ها.  رائية وغا   عن بعد  وتوفا  االستشارات الجيوفا  

 مممن خممالل االعمممممال الممتممطمموعمميممة 
 
وتشممجمم  الممكمملمميممة  مملممبممتممهمما شوممما

  تمحمقم  المتمواصمال  مة   المطملمومة 
البيئميمة واأليمام الممملمتمو مة والم  

وأعومماو الممهمميممئممة الممتممدر.سمميممة والمممممجممتممممم  المممممحمم   مممممما يممعممظممم 
المملممائممدر لممجممممميمم  اال ممراف وعممممما يممعمموش بممالممرمملمم  عمم   مملممبممتممهمما 

 وخررجيها عرد التحاقهم بسوق العمال. 

 قسم علوم االرض والبيئة التطبيقية.  -
 

 قسم نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.  -

 قسم علوم االرض والبيئة التطبيقية

ي الكلية
 
امج األكاديمية ف  البر

  علوم األرض والبيئة التطبيقية.  -
 
 شركة الوتالورروىل  

  نمممظمممم المممممممعمممملممموممممات المممجمممغمممرافممميممممة  -
 
شركمممة المممومممتمممالممموررمممموىل  

 واالستشعار عن بعد. 

 شركة الماكستا  الجيولوكيا التطبيقية.  -

  موارش الميا  والبيئة.  -
 
 شركة الماكستا   

  علوم المعلومات الجغرافية.  -
 
 شركة الماكستا   

 أقسام الكلية

  
 
تم استحداث ت ي  علوم األرض والبيئة التطبيقية  

  يمممدرسمممهممما 9666المممعمممام 
 ألهممممممميمممة الممممممموا ممميممم  الممم  

 
. ونمممظمممرا

  لرا  من المممجماالت ولممما لمهما 
 
  هكا الت ي   

 
الطالب  

وات المطمبميمعميمة   من تأثا  مواشر ع  ا نسان والبيمئمة والما 
. يهمدف   

نام  بالجانب العم   والتطبيق   هكا الام
فقد تما  

نامم  ت  تعمداش  ملمومه بم ملماور عمالميمة ممن خمالل تمطمورمر  الام
  عملموم 

 
ات   مهاراتهم ومعارفهم ليواكبوا التطورات والتغا 

األرض. كما وررلز ع  تع رز المتمعماون مم  المممجمتممم  وكمافمة 
  تمعم   بمعملموم 

المؤسسات الح ومية والمراكز الوحرميمة الم  
األرض والبيئة. يقمدم المقمسمم مسمتموى ممتممما   ممن المتمعملميمم 
لما   

من خالل المراكعة المممسمتمممرر لملم مطمة المدراسميمة والما 
   ع  المواش العملية. 

 
 األهـــداف

  عمممملمممموم األرض والممممبمممميممممئممممة  -3    
 
تممممأهمممميممممال مممممتمممم مممميمممميممممة    

 .  التطبيقية لسد  اكات السوق المج   وا قليم 
  عمملموم األرض والممبميممئممة مممن خممالل  -9    

 
تممطمورممر الممممعممرفممة  
  ترليك الوحوث العلمية. 

تطورر مهارات وقدرات أعواو الهيئة التدر.سية.  -1   


