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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 حسام هشام البلبيسي االســـــــم 
 5691عمان  تاريخ ومكان الميالد 
 اآلداب الكلية 

 الجغرافيا القسم 
 
 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 االستشعار عن بعد  الدكتوراة 

 ونظم المعلومات الجغرافية
 4002 اليابان -جامعة تشيبا 

 5664 األردن -جامعة اليرموك  الجيولوجيا الماجستير 
 5696 األردن -جامعة اليرموك  علوم األرض والبيئة البكالوريس 
 
 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
  (  GIS &Remote Sensing ) االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية التخصص العام 
 (  GIS &Remote Sensing ) االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية التخصص الدقيق 
  

 مـجاالت االهتمام
-Applications of GIS & Remote Sensing in Land Degradation. 
-Applications of GIS & Remote Sensing in Environmental Studies. 
-Image processing of Remotely Sensed Data. 
-Land Remote Sensing (Change detection & Land degradation). 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 

SPECTRAL AND TEXTURAL ASPECTS OF LANDSAT-TM AND JERS-1 SAR IMAGERY 

FOR LAND USE/LAND COVER MAPPING IN NORTHEASTERN JORDAN 

 
 ملخص رسالة الدكتوراه  
 Abstract 

      The purpose of this research is to propose a method to find out optimal combined 

use of spectral and textural features of both Landsat-TM and JERS-1 SAR images 

for land use/land cover mapping in arid and semi-arid areas. 

       The research focuses on minimizing the influence of geometric and radiometric 

distortion on Landsat-TM and JERS-1 SAR data, applying spectral-based image 

fusion for visual interpretation, investigating optimal parameters of textural features 

calculation, and investigating combined use of spectral and textural features on the 

merged images in terms of classification accuracy. Spectral-based image fusion 

approach is expected to substitute lack of information related to unavailable of 

exiting land use/land cover maps in arid to semi-arid areas. The results of various 

combinations between spectral and textural features from Landsat-TM and SAR data 

were evaluated for their capability to improve land use/land cover classification 

accuracy in arid to semi-arid areas. 
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  السجل الوظيفي 
 

 
 األكاديمية:* الخبرة 

 
 

 التاريخ
 

 جهة العمل

 
 الوظيفة

7/2019 – Date أستاذ الجامعة األردنية 

 أستاذ مشارك الجامعة األردنية 6/2019 – 3/2012

مؤتة )خالل إجازة تفرغ جامعة  9/2015 – 9/2014
 علمي من الجامعة األردنية(

 أستاذ مشارك

 مساعدأستاذ  الجامعة األردنية 3/2012 - 9/2006

 عضو هيئة تدريس جامعة تشيبا 8/2006 - 4/2006
 

 باحث جامعة تشيبا 4/2006 – 4/2004
 

 مساعد تدريس الجامعة الهاشمية 9/1999 – 9/1996
 

 
 

 * الخبرات العملية غير األكاديمية:
 

 
 التاريخ

 
 جهة العمل

 
 الوظيفة

 
8/1994 – 9/1996 

 
 شركة ساليني اإليطالية
 )مشروع سد الكرامة(

 
Engineering 

Geologist 

 جيولوجي

 

 
6/1992 – 8/1994 

 
 

 شركة الدراسات الهندسية

 
Engineering 

Geologist 
 جيولوجي
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  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 العمـل اإلداري:

  إلى تاريخه( – 1/9/9119نائب العميد لشؤون الجودة ) -

 (11/2/9119 – 9/9/9112رئيس قسم الجغرافيا ) -

 (.5/9/9119الى  9/11/9111مـسـاعد العـمـيـد للشؤون اإلدارية ) من تاريخ  -

    
 

 اللجان العلمية و اإلدارية:
 (إلى تاريخه-2211)الدراسية / كلية اآلداب مقرر لجنة الخطة  -1

 

 (إلى تاريخه-2211عضو لجنة الجودة )نتاجات التعلم والموقع اإللكتروني( / كلية اآلداب ) -2

 

 (2211-2212الدراسات العليا والبحث العلمي / كلية اآلداب )عضو لجنة  -3

 
 (2211-2212عضو لجنة الخطة الدراسية / كلية اآلداب ) -4

 

 (2211-2212عضو لجنة الجودة )نتاجات التعلم والموقع اإللكتروني( / كلية اآلداب ) -5

 

 (2211-2212مقرر لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي / قسم الجغرافيا ) -6

 

 (2211-2212مقرر لجنة الخطة وضمان الجودة / قسم الجغرافيا ) -7

 

 (2211-2212مقرر اللجنة الثقافية والندوات العلمية / قسم الجغرافيا ) -2

 

 (2211-2212مقرر لجنة اإلنتخابات لمجلس الطلبة / قسم الجغرافيا ) -1

 

 (2212-2212لمجلس الطلبة / قسم الجغرافيا ) االنتخاباتعضو لجنة   -12

 

 (2212-2217اللجنة العلمية لليوم العلمي / قسم الجغرافيا )عضو   -11

 

 (2212-2217عضو اللجنة الثقافية والندوات العلمية / قسم الجغرافيا )  -12

 

 (2212-2216عضو لجنة االمتحانات واستالم النتائج / قسم الجغرافيا )  -13
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 (2217-2216)عضو لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي / قسم الجغرافيا   -14

 

 (2216-2215عضو لجنة الخطة وضمان الجودة / قسم الجغرافيا )  -15

 

 (2214) اإلنعكاسات والتحديات / الجامعة األردنية -عضو اللجنة المالية لمؤتمر الربيع العربي  -16

 
 عضو لجنة إنشاء برامج تعاونية وأكاديمية في تخصصي نظم المعلومات الجغرافية    -17

 (.9111واالستشعار عن بعد بين الجامعة األردنية والمركز الجغرافي الملكي األردني )   
 
عضو لجنة الدراسات العليا ولجنة تعديل الخطط األكاديمية في قسم الجغرافيا                        -12

(2212/2213 (،2213/2214.) 

 
في قسم الجغرافيا                       عضو لجنة الدراسات العليا ولجنة تعديل الخطط األكاديمية  -11

(2212/2213 (،2213/2214.) 

 

 (.2212عضو اللجنة العليا لتعديل نظام وتعليمات الدراسات العليا / الجامعة األردنية )  -22

 

 مندوب كلية اآلداب لدراسة عدة مناقصات خاصة في كلية االداب لدى دائرة اللوازم /    -21

 (.9119 -9112الجامعة األردنية )   
 

 عضو لجنة العطاءات المركزية لعطاء تجهيز مختبراالستشعار عن بعد ومختبر نظم   -22

 (.2212المعلومات الجغرافية لفرع الجامعة األردنية في العقبة )

 

 (2212/ 2221عضو مجلس كلية اآلداب ممثال لقسم الجغرافيا للعام الجامعي )  -23

 
 (. 2212مقرر اللجنة التنفيذية و اإلدارية لمؤتمر حوار اآلداب / الجامعة األردنية )  -24

 

 رئيس اللجنة العلمية والتحضرية لندوة تطبيقات االستشعارعن بعد ونظم المعلومات    -25

 (.9119الجغرافية / الجامعة األردنية )     
 

ية األمير حسين بن عبدهللا عضو لجنة وضع الخطط الدراسية األكاديمية لتخصصات أكاديم  -26

 (.2222الثاني للحماية المدنية )
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  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
   بعدمبادئ االستشعار عن  
   تقنيات االستشعار عن بعد 
   نظم المعلومات الجغرافيةمبادئ  
   مبادئ الخرائط 
   الخرائط الموضوعية اآللية 
   جغرافية المناطق الجافة 
   نظم المعلومات الجغرافية والخرائط اآللية 
   االستشعار عن بعد )متقدم( 
 GIS  التحليل المكاني /  
 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 تاريخه - 5660 نقابة الجيولوجيين األردنيين 
 
 
 
 
 


