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مهمتنا

إلى النهوض (GRSS)   تسعى جمعية علوم األرض واالستشعار عن بعد

بالعلم والتكنولوجيا في مجال علوم األرض واالستشعار عن بعد والميادين ذات الصلة 
باستخدام المؤتمرات والتعليم والموارد األخرى.

االهتماممجاالت 

لى مجاالت اهتمام الجمعية هي نظرية ومفاهيم وتقنيات العلوم والهندسة التي تنطبق ع

االستشعار عن بعد لألرض والمحيطات والغالف الجوي والفضاء، فضال عن تجهيز
.وتفسير ونشر هذه المعلومات

االستشعار عن بعد من العمليات البرية والسطحية•

االستشعار عن بعد للغالف الجوي والمحيطات•

االستشعار عن بعد للغالف الجليدي•

االستشعار عن بعد لألرض الصلبة والعمليات الجيوديناميكية•

واالستشعار عن بعد والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية•

تقنيات تحليل االستشعار عن بعد•

الكهرومغناطيسية والنقل اإلشعاعي•

أجهزة االستشعار والمنصات•

والسياسةالتعليم •

.ولدى أعضاء هذه اللجنة خلفيات علمية وهندسية على حد سواء
ع تصميم وغالبا ما يدعم أولئك الذين لديهم خلفيات هندسية جغرافية التحقيقات العلمية م

ض مثل وتطوير تقنيات معالجة البيانات، مما يتطلب منهم أن يكونوا على دراية بعلوم األر
وعلى العكس من  .الجيوفيزياء والجيولوجيا والهيدرولوجيا واألرصاد الجوية وما إلى ذلك

د لنشر وتقييم األعمال ذات الصلة باالستشعار عن بعمنتدىGRSSذلك، يجد العلماء في 

 GRSSيعطيهذا االقتران من التخصصات الجغرافية العلمية والهندسية  .هذه المجاالتفي 
تشعار فريدة من نوعها ودور مثير لالهتمام متعدد التخصصات في تعزيز علوم االسصفة 

عن بعد والتكنولوجيا

! بنا التحقوا  اللجان المختصة الفنية :
http://www.grss-ieee.org/community/technical-committees/GRSS

الفنية المختصة  اللجان 
ت التي علوم األرض و اإلستشعار عن بعد قد أنشأت عددا من اللجان الفنية  لتعزيز المناقشات العلمية و التقدم في المجاالجمعية 

.تخص األعضاء المنتمين لها 
 (workshops)عملفي إطار البحث العلمي و تنظيم مواضيع ورش (networking)تشمل أنشطة اللجنة الفنية شبكة اإلتصاالت و 

إلى جانب إجتماعات لجان اإلستضافة المفتوحة لجميع (IGRSS)إضافة إلى تعليم المهنيين الشباب و تنظيم دورات إستثنائية في 

 (IGRSS)المشاركين في البرنامج 

 ESI-األرض المعلوماتية علوم 
لوم األرض و مهمة بعثة اللجنة التقنية لعلوم األرض المعلوماتية هو المضي قدما في تطبيق إستعمال تقنيات المعلوماتية في مجال ع

لتبادل المعلومات و المعرفة و إعطاء نصائح تكنولوجية للمبادرات الوطنية و  (ESI)االستشعار عن بعد لتوفير فرص للمهنيين 

(ESI).الدولية الرائدة 

 FARS-الترددات في اإلستشعار عن بعد توزيع 
و عملية تنظيم  (GRSS)في التواصل بين أعضاء (FARS TC)تتمثل مهمة لجنة توزيع الترددات  في تقنية االستشعار عن بعد 

frequency)الترددات regulatory process)   لة يشمل ذلك  تثقيف أعضاء الجمعية حول العمليات المتعلقة بالترددات المتداوو

.( (GRSSاضافة إلى التأثير على الجهود التنظيمية من خالل توفير إجابات من الجمعية .و تنظيمها
.ننسق و نوصل توصيات و ردود اللجنة التقنية إلى اللجنة المنظمة 

نمية تقنيات تخفيف نتتبع المتطلبات الحالية و المستقبلية للمستخدم و التحقيق في المسائل المحتملة للمواضيع المتداخلة و تعزيز ت

Mitigation) .التداخل interference techniques) 

IFT-و التكنولوجيا المستقبلية اآللياتية 
والمجتمعات المحلية عموما،  GRSSوتتمثل مهمة اللجنة التقنية لآللياتية والتكنولوجيا المستقبلية في تسهيل مشاركة أعضاء 

مفاهيم تقييم أحدث ما توصلت إليه أجهزة االستشعار عن بعد والتكنولوجيا، وتحديد اآلليات وال: وإشراكهما وتنسيقهما، من أجل

.الجديدة و مختلف اتجاهات التكنولوجيا ذات الصلة، والتعرف على التكنولوجيات التي تفتح الطريق آلليات المستقبل

.تشجع اللجنة نشاط المؤسسات والصناعات وتوفر لهما رؤية واضحة في مجال االستشعار عن بعد وتطوير التكنولوجيا

 IADF-الصور و دمج البيانات تحليل 
ا هو منتدى عالمي ألخصائيي دمج البيانات  و الصناعة و موجه أيضا لعامة الناس حيث أنن ( IADFTC )لجنة توزيع الترددات التقنية 

.عن بعد نعزز تحليل الصور و دمج البيانات كوسيلة  لمعالجة  التحديات المجتمعية الجديدة عن طريق تحليل بيانات اإلستشعار

:مسائل   + "متعددة  "نحن نركز على 
مسابقة سنوية  IADF TC، نظمت 2006ومنذ عام ,عموما متعدد الوسائط ,متعدد الدقة و البيانات  ,متعدد المصادر  ,متعدد الزمان 

دمج " +متعددة "لدمج البيانات، وهو تحد علمي يرمي إلى تعزيز وتقييم المنهجيات الجديدة من خالل التصدي للتحديات الجديدة 

.البيانات

GSIS-علوم األرض الفضائية تصوير النظارة 
مجتمع من الممارسات لجميع المعنيين المشاركين في التحليل الطيفي( GSIS TC)تقدم اللجنة التقنية الطيفية التصويرية الفضائية 

.التصويري الفضائي مع التركيز على التطبيقات العلمية الجيولوجية

رص إقامة للبعثات المستقبلية ، لتوفيرف"( فرط الطيفي)"هو تبادل المعلومات عن طيف التصوير الفضائي في  GSIS TCمهمة 

ي، والمؤسسات شراكات جديدة بين وكاالت الفضاء الوطنية، والمركبات التجارية الفضائية ومقدمي بيانات التحليل الطيفي التصوير

استخدام البحثية ومجتمع المستخدمين، وبناء قاعدة معرفية على أساس القدرات الالزمة لبعثات التصوير الطيفي من اجل تمكين

.التحليل الطيفي التصويري جوا من قبل المجتمع العلمي الجيولوجي

النماذج في االستشعار عن بعدصناعة 
في توفير منتدى تقني ومهني للنهوض بعلم التنبؤ في( MIRS TC)تتمثل مهمة لجنة صناعة النماذج في مجال االستشعار عن بعد 

.المعلومات المرصودة باالستشعار عن بعد من نظرية المبادئ األولى

الفضاء التقني بين أساسيات النظرية الكهرومغناطيسية ( MIRS TC)تتناول لجنة صناعة النماذج في مجال االستشعار عن بعد 

الهندسية، و تركز على النماذج والتقنيات المستخدمة في اخذ قياسات المكونات ,والبيانات التي تجمعها أجهزة االستشعار عن بعد

البصرية ،  BRDFعلى سبيل المثال، نثر، امتصاص، االنبعاثات، )EMاضافة إلى خصائص المرصودة الحجمية والمادية للمواقع

.تنبؤ المعلومات المرصودة الناتجة عن ادوات االستشعار عن بعداضافة إلى ( الخصائص العازلة، الخ



؟GRSSاالنضمام إلى لماذا 

تطوير عالقات مع رواد العالم في مجال االستشعار عن بعد•

العمل مع باحثين ومطورين ذوي ميول مشتركة في ميدان االستشعار عن بعد لتضع بصمتك في العالم •

الحصول على رؤية واضحة والوصول إلى العديد من فرص البحث و البرامج الدولية •

 .ار عن بعدالتواصل مع الصناعة باعتبارها سوقا  مفتوحا لألفكار الخاصة بك بصفتك رب عمل محتمل في ميدان االستشع•
االستفادة من مزيج محفز من النظرية والممارسة في ميدان االستشعار عن بعد•

،  (hyperspectral)الطيفيةفرط ،البصرية، والموجات الدقيقة-GRSSاالستفادة من طيف واسع من مصالح أعضاء •

·واألنظمة
التقدم بطلب للحصول على منح دراسية للبحث والسفر•

الفصول

.في جمعية علوم األرض واالستشعار عن بعدرسمي)أو فصول IEEE (مجموعة من فصلهيGRSSفصل 
IEEE.جمعية تقنية من 39و IEEEالفصول هي الروابط الموضعية إلى الموارد القيمة المتاحة من 

.  تشمل أنشطتهم المتحدثين الضيوف، وورش العمل، والحلقات الدراسية، فضال عن الوظائف االجتماعية

.توفر الفصول ألعضاء المجتمع مع فرص تواصل قيمة على المستوى المحلي، مما يتيح نموهم الشخصي والمهني

:على الرابطمزيد من المعلومات حول الفصول 

http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/chapters/index.html
.أربع خطواتتتطلب إجراءات إنشاء فصل جديد 

.يرغبون في أن يكونوا مؤسسين لهذا الفصل" في وضع جيد"GRSSعضوا من أعضاء 12العثور على ما ال يقل عن 1.

وباإلضافة إلى ذلك، يتعين عليهم كتابة خطة عمل للسنة .   IEEEإعداد عريضة جمع توقيعات و أرقام عضوية ألعضاء 2.

.األولى من الفصل

.صلالتي يرتبط بها الف( المناطق الجغرافية)المنطقة الجغرافية ( أقسام)، أي قسم أطلب الموافقة من القسم األصلي3.

لمدة عام واحد على األقل، وأعضاء  IEEEيرجى مالحظة أنه يجب على األعضاء المؤسسين للفصل ان يكونوا أعضاء في 4.

لى على سبيل المثال، يجب ع)إلى ذلك، فإن بعض األقسام لها متطلبات أخرى باإلضافة .أشهر على األقلGRSS6في 

(.األعضاء المؤسسين للفصل ان يكونوامن أكثر من جامعة واحدة

في انتظار موافقة موظفي  IEEE MGAلموظفي هذه الوثائق والموافقة عليها  تكون عبر البريد اإللكترونيأرسل . 54.

.GRSSمكتب 

:ويرد وصف تفصيلي إلجراءات إنشاء فصل على موقع المعهد على شبكة اإلنترنت، على الرابط
http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/chapters/creating_a_chapter.html.
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المنشورات
www.grss-ieee.org/publications/transactions

(TGRS)المعامالت في مجال علوم األرض واالستشعارعن بعد 
TGRS ولوجية هي مجلتنا الرئيسية، تنشر اخر ما توصلت اليه أجهزة االستشعار والتقنيات المستخدمة لجمع المعلومات الجي

الوصول عبر اإلنترنت إلى .العلمية وكذلك تقنيات تجهيز وتعزيز وتفسير المعلومات المرصودة من أدوات االستشعار عن بعد

TGRS   اعضاءمتاح لجميعGRSS .

(GRSL)رسائل مجال علوم األرض واالستشعارعن بعد 
GRSL عار عن هو منشور شهري لألوراق القصيرة تتناول األفكار الجديدة والمفاهيم التكوينية في مجال علوم األرض واالستش

مثل الرسوم " الوسائط المتعددة"أو " األجسام الموسعة"على دمج تشجع  GRSL.بعد، فضال عن النتائج الجديدة الهامة في حينها

. GRSSمتاح لجميع اعضاء  GRSLعبر اإلنترنت إلىالوصول . المتحركة لتعزيز األوراق األقصر

 (JSTARS)مجلة من المواضيع المختارة في رصد األرض التطبيقي و واالستشعارعن بعد
JSTARSج التطبيقية يتناول المسائل والتقنيات الحالية في التطبيق عن بعد واالستشعار في المواقع، وإدماجها، فضال عن النماذ

عبر اإلنترنت إلىالوصول . هذه التطبيقات مواقع األرض والمحيطات والغالف الجويتشمل .األرضوخلق المعلومات لفهم 

GRSL  متاح لجميع اعضاء.GRSS 
.

(GRSM)مجلة علوم األرض واالستشعارعن بعد 
، والمجتمع العالمي من األفراد المهتمين بالعلوم   IEEEولمعظم اعضاء GRSS ,مصدر للمعلومات ألعضاء GRSتعتبرمجلة 

مة، وهي منشور فصلي يضم مقاالت ذات أهمية عا. والهندسة واالستشعار عن بعد لمواقع األرض، والمحيطات، والغالف الجوي

.عارتحديدا موجهة للدروس، ووصف البحوث والمختبرات، وأنشطة وكاالت الفضاء، واألقمار الصناعية الجديدة وأجهزة االستش

(GRSS NEWSLETTER)النشرة اإلخبارية لعلوم األرض واالستشعارعن بعد 
باإلضافة إلى أهم أخبار الفعاليات ,  GRSSعن طريق البريد اإللكتروني كل شهر إلى أعضاء يتم توزيع هذه النشرة اإلخبارية

.واالحداث التي تهم المشترك

يتيح لك الوصول إلى جميع محتويات المقاالت المنشورة من طرف الجمعية، والمجالت  GRSSكونك عضو في

.والنشرات اإلخبارية


