
 



  
 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 متاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ال

 

 / كهُخ ػهىو انحبصىة وانزَبضُبد عبيؼخ واصظ انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انحبصىة / انًزكز  انمضى انؼهًٍ .2

او اصى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 يجبدئ يؼبنغخ انصىر

 ثكهىرَىس فٍ ػهىو انحبصىة اصى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراصٍ  .5

 صُىٌ /يمزراد /أخزي 

 انفصهٍ

  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

  ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9

 .انزؼزف ػهً َظبو يؼبنغخ انصىرح انزلًُخ .1

 .انصىرح انزلًُخ انزؼزف ػهً أصبصُبد .2

 .انزؼزف ػهً رحىَالد ورمُُبد رحضٍُ انصىرح انزلًُخ .3

 .رغزئزهب اصزؼبدح انصىرح وكُفُخ .4

 .رًضُم انصىرح ووصفهب ثشكم يالئى نهحبصىة .5

 

 

 

 
 

 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يخزعبد انجزَبيظ  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ

 .خُنًؼبنغخ انصىر انزلً خُاألصبص بدُوانزمُ ىُيمذيخ نهًفبه ٍُربي -1أ

 .ر انزلًُخصُغ انصىاصبصُبد انزؼزف ػهً  -2أ

 .انصىر انزلًُخيؼزفخ اَىاع  -3أ

 .رحضٍُ انصىر انزلًُخ وانًزشحبد وكُفُخ انزؼبيم يؼهبانزؼزف ػهً  -4أ

 

 نخبصخ ثبنجزَبيظ ا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 .انزذرَت انصُفٍ - 1ة 

 .ثحىس رخزط  - 2ة 

 .رمبرَز ػهًُخ - 3ة 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 خيحبضزاد َظزَ -1

 انًُبلبشبد انؼهًُخ -2

 يخزجزاد ػًهُخ -3

 ثحىس ػًهُخ -4

 طزائك انزمُُى      

 انًشبركخ فٍ لبػخ انذرس. -

 رمذَى األَشطخ  -

 اخزجبراد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورضهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذرح رطىَز  -1ط

 .وانزؼبيم يؼهب انزلًُخ رحضٍُ انصىرانًُطمٍ فٍ كُفُخ انزفكُز -2ط

 وانًُبلشخ. انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -3ط

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼز َحى ػهً انًحبضزح إدارح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 غًبػُخ.ان نألَشطخ انذرعخ يٍ َضجخ رخصُص 

 

 طزائك انزمُُى    

 انًضؤونُخ ورحًهه انطبنت انززاو دنُم انذرس لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنززاو 

 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزحصُم االنززاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 نًُمىنخ )انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ(.اانزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و-د 

 .انحذَضخ انزمُُخ وصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىار هًػ انطبنت لذرح رطىَز  -4د

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 إرشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكززوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 انزذرَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذرس .   -

 انزمُُبد انحذَضخ واصزخذايبرهب.ػمذ حهمبد ثحضُخ َزى يٍ خالنهب   -     

 

 طزائك انزمُُى          

 وانزمبرَز.األَشطخ  رمذَى -

 انًشبركخ فٍ انحهمبد انجحضُخ. -

 

 

 

 ثُُخ انجزَبيظ  .11

انًزحهخ 

 انذراصُخ 

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمزر أو انًضبق ريز انًمزر أو انًضبق

 ػًهٍ     َظزٌ      

 31 31 يجبدئ يؼبنغخ انصىر 461ػ  انزاثؼخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .14

1.  Scotte E umbaugh, "computer vision and image processing". 
2. 2. Rafael C. Gonzalez , " Digital image processing". 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الالخاصت ب

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/  الرابعتالسنت 

 الثانٍالفصل 

هبادئ هعالدت   461ذ / 

 الصىر
                 اساسٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 زَبضُبدعبيؼخ واصظ كهُخ ػهىو انحبصىة وان انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انحبصىة    / انًزكز ؼهًٍ انمضى ان .2

 461ػ /   يجبدئ يؼبنغخ انصىر اصى / ريز انًمزر .3

 انمبػبد انذراصُخ + يخزجزاد انحبصىة أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 انزاثؼخ/ انضُخ انذراصُخ  انضبٍَانفصم انذراصٍ  انفصم / انضُخ .5

 61 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .6

  انىصف  ربرَخ إػذاد هذا .7

 أهذاف انًمزر .8

 .انزؼزف ػهً َظبو يؼبنغخ انصىرح انزلًُخ.1

 .انصىرح انزلًُخ انزؼزف ػهً أصبصُبد.2

 .انزؼزف ػهً رحىَالد ورمُُبد رحضٍُ انصىرح انزلًُخ .3

 .رغزئزهب اصزؼبدح انصىرح وكُفُخ .4

 .رًضُم انصىرح ووصفهب ثشكم يالئى نهحبصىة .5

 
 
 

 

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.



  
 7الصفحت 

 
  

 انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى وطزائك ًمزربد انيخزع .11

 االهذاف انًؼزفُخ   - ة

 .خُنًؼبنغخ انصىر انزلً خُاألصبص بدُوانزمُ ىُيمذيخ نهًفبه ٍُربي -1أ

 صُغ انصىر انزلًُخ.اصبصُبد انزؼزف ػهً  -2أ

 انصىر انزلًُخ.يؼزفخ اَىاع  -3أ

 انزؼزف ػهً رحضٍُ انصىر انزلًُخ وانًزشحبد وكُفُخ انزؼبيم يؼهب. -4أ

 

 األهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيظ  –ة 

 انزذرَت انصُفٍ. - 1ة 

 ثحىس رخزط . - 2ة 

 رمبرَز ػهًُخ. - 3ة 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد َظزَخ -1

 انًُبلبشبد انؼهًُخ -2

 يخزجزاد ػًهُخ -3

 ثحىس ػًهُخ -4

 طزائك انزمُُى      

 انًشبركخ فٍ لبػخ انذرس. -

 طخ رمذَى األَش -

 اخزجبراد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ . -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورضهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذرح رطىَز  -1ط

 وانزؼبيم يؼهب. انزلًُخ انًُطمٍ فٍ كُفُخ رحضٍُ انصىرانزفكُز -2ط

 وانًُبلشخ. انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -3ط

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼز َحى ػهً انًحبضزح إدارح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذرعخ يٍ َضجخ رخصُص 

 

 طزائك انزمُُى    

 انًضؤونُخ ورحًهه انطبنت انززاو دنُم انذرس لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًحذد ذثبنًىػ االنززاو 

 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزحصُم االنززاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 

 



  
 8الصفحت 

 
  

 

 

 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 .انحذَضخ انزمُُخ وصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -4د

 ثُُخ انًمزر .11

 طزَمخ انزمُُى هُىطزَمخ انزؼ اصى انىحذح / أو انًىضىع يخزعبد انزؼهى انًطهىثخ انضبػبد األصجىع

 4 األول
introduction to Image 

Processing 

Comparison between 

Computer Image and 

Computer Vision 
 َظزٌ + ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انضبٍَ

Fundamental image restoration, Image 

Enhancement Image 

Compression, Image 

Representation Digitization 

 َظزٌ + ػًهٍ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ او 

 4 انضبنش
Type of digital image Binary Image, Gray Image 

,Color Image , Digital image 

File Format 
 َظزٌ + ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ 

 4 انزاثغ
Spatial Spatial Domain, Frequency 

Domain,  Relationships 

between Pixels 
 ًهٍَظزٌ + ػ

أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انخبيش
Geometry transformation Region of interest image 

geometry (crop, enlarge 

,shrinking) 
 ايزحبٌ اٍَ َظزٌ + ػًهٍ

 4 انضبدس
Zoom algorithm Zero order hold,-First order 

hold, Convolution ٍَظزٌ + ػًه 
ايزحبٌ 

 شهزٌ

 4 انضبثغ
Image Analysis Preprocessing, Data 

reduction, Feature Analysis ٍَظزٌ + ػًه 
أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انضبيٍ
Image algebra operation Arithmetic operation, Logical 

operation ٍَظزٌ + ػًه 
أصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انزبصغ

Types of filters -Spatial Filters 

-Mean Filters 

-Median Filters 

-Laplacian Filter 

 َظزٌ + ػًهٍ
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 4 انؼبشز
Image quantization - Gray level reduction 

-Spatial reduction 
 ايزحبرٍ اٍَ َظزٌ + ػًهٍ

 4 انحبدٌ ػشز
Edge Detection -Sobel operator 

-Prewitt operator ٍَظزٌ + ػًه 
ايزحبٌ 

 شهزٌ

 4 انضبٍَ ػشز
Segmentation Region growing, Clustering 

methods, Boundaries detects ٍَظزٌ + ػًه 
يُبلشخ و 

 ايزحبٌ اٍَ

 4 انضبنش ػشز
Histogram -Histogram modification 

-Histogram Equalization 

-Histogram features 
 اصئهخ ػبيخ َظزٌ + ػًهٍ

 4 انزاثغ ػشز
image Compression Discrete transformation, 

Fourier transform ٍَظزٌ + ػًه 
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 يُبلشخ  َظزٌ + ػًهٍ image Compression cosine transform 4 انخبيش ػشز
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 Scotte E umbaugh, "computer vision and .1 ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1
image processing". 

2. 2. Rafael C. Gonzalez , " Digital image 
processing". 

 Scotte E umbaugh, "computer vision and .1 )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئُضُخ 2
image processing". 
2. Rafael C. Gonzalez , " Digital image 
processing 

               ـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 (  انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,....) 
 

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 

www.Freescience.info/math 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراصٍ  .13

   

 

 

 

 
 


