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 كهُح انرشتُح انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 ػهىو انحاسىب    / انًشكض ؼهًٍ انمسى ان .2

 يؼانعح انصىس انشلًُح اسى / سيض انًمشس .3

 يذيط أشكال انحضىس انًراحح .4

 انشاتؼح انفصم / انسنح .5

 ساػح ػًهٍ 66ساػح نظشٌ + 66 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 2626 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 معىن الصور الرقمية وكيفية استحصاهلاتعليم الطلبة  -1

 تعلم العمليات االساسية يف معاجلة الصور من حتسني وكشف حواف وتقسيم اىل اجزاء -2

 التعامل مع التحويالت االساسية -3

 التعامل مع الضغط للصور الرقمية وبعض اخلوارزميات املهمة -4

 واالجسام التعامل مع بعض اخلوارزميات والصفات املهمة لتمييز االنسجة -5

 تعلم بعض املهارات املتقدمة يف التعامل مع الصور -6

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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  هذاف انًؼشيُح األ -أ
 يهى ويؼشيح يكىناخ انصىسج انشلًُح-1أ

 يؼشيح كُفُح ذكىَن انصىس انشلًُح -2أ

  يؼشيح كُفُح ذحسُن انصىس انشلًُح -3أ
 انخىاسصيُاخ االساسُح يٍ يؼانعح انصىسيؼشيح -4أ

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 انرؼايم يغ انصىس انًشىهح وذحسُنها. – 1ب

 انرؼايم يغ االظضاء انًخرهفح وذمسُى انصىسج انً يكىناذها. – 2ب

 انرؼايم تحشيُح يغ ضغظ تُاناخ انصىسج ويك انضغظ  - 3ب

    انرؼايم يغ االنىاع انًخرهفح نهصىس وذشكُهها وانرحىَم تُنها  -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 طشَمح انًحاضشج -1
 االيصهح انؼًهُح وذطثُمها ػهً انؼناوَن انًهًح -2
 انؼصف انزهنٍ -3
 انًنالشح وانحىاس وااللناع -4

 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انرحشَشَح -1
 انًشاسكح تانًحاضشج -2
 كراتح انثشايط انًطهىتح -3
 انًشاسكح تانًؼاسض تانثحىز راخ انصهح -4
 األهذاف انىظذانُح وانمًُُح  -ض

 اػذاد يرخصص يٍ يؼانعح انصىس -1ض

 يهى يؼنً اننظاو االوذىياذُكٍ يٍ انًؼانعح -2ض

 ذؼهى يهاسج انرأنُف وانًنالشح -3ض

  ذمثم انحمائك تؼذ االلرناع -4ض

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشج  -1
 انؼصف انزهنٍ -2
 انثشايط انؼًهُح -3
 طشائك انرمُُى    

 االخرثاساخ انرحشَشَح وانشفىَح وانؼًهُح

 انًنمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 انماتهُح ػهً ذؼهى انًىاضُغ انًؼمذج -1د

 انماتهُح ػهً ذىظُف انًهاسج انًكرسثح نفهى انًهاساخ انًرؼهمح -2د

     االػرًاد ػهً تحس انرخشض يٍ اػذاد انظًح يرمذيح -3د
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يخشظاخ  انساػاخ األسثىع

انرؼهى 

 انًطهىتح

 انرمُُىطشَمح  طشَمح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع

1 2+2 

طانة لادس 

ػهً ذًُُض 

انفشق تُن 

انصىس 

وذحسُنها 

وذمسًُها 

وذحىَهها ين 

صُغح 

ألخشي 

واخُشا 

اكرشاف 

صفاخ يهًح 

واذخار لشاس 

تناء ػهً ذهك 

انصفاخ 

واالسرنثاط 

 انًنطمٍ

Images, some main operations 

 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

2 2+2 Image Representation,  Sampling 

and Quantization, Images Types. 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

3 2+2 Image acquisition, demosaicing. ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

4 2+2 Image Zooming ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

5 2+2 Image clipping, reflection and 

rotation 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

6 2+2 Operations between images 

 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

7 2+2 First exam   

8 2+2 Image enhancement ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

9 2+2 Histogram operation ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

16 2+2 Image slicing and contrast ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

11 2+2 thresholding ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

12 2+2 Edge detection methods ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

13 2+2 Sobel, prewitt,…… operator ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

14 2+2 
Segmentation 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ 2+2 15

16 2+2 
Transformations, DFT, DCT 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ 2+2 17

18 2+2 Wavelet transform ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

19 2+2 Second exam   

26 2+2 texture and shape analysis ٍوانشهشٌاالخرثاس انُىيٍ  انًحاضشج وانؼًه 

21 2+2 
GLCM 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ 2+2 22

23 2+2 Compression ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

24 2+2 RLE Method ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

25 2+2 Hoffman Method ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

26 2+2 Third exam   

27 2+2 LZ77, LZ 78, LZ w ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

28 2+2 
Morphology 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ 2+2 29

36 2+2 Last exam   
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 اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىصً تها                

 - ( انًعالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 

ب ـ انًشاظغ االنكرشونُح, يىالغ االنرشنُد 

.... - 
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انرشكُض اكصش ػهً انعانٍ انؼًهٍ وذؼهى كراتح تشايط اكصش ذؼمُذ وراخ اسذثاط تانًىضىع نخهك نظاو يؼانعح  

  يىشىق .

 

 

 

 
 

 


