نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بغداد

 .2القسم الجامعي  /المركز

كلية العلوم  /قسم علوم الحاسوب

 .3اسم  /رمز المقرر

معالجة صور رقمية

 .4أشكال الحضور المتاحة
 .5الفصل  /السنة
 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

فصلي
 2نظري و 2عملي

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2016

 .8أهداف المقرر
ادراك الطالب بتقنيات معاجلة الصور الرقمية واستخدامها
تعلم انواع خرق معاجلة الصور الرقمية ابحلاسوب
تطوير امكانية الطالب على كتابة الربجميات يف معاجلة الصور الرقمية

الصفحة 1

.10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ -1معرفة المصطلحات
أ-2معرفة طرائق التعامل مع الصور
أ -3ان يعرف الملفات الصورية المحوسبة
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب  -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
ب – 1مهارات علمية برمجية
ب – 2مهارات تذكير وتحليل الخوارزميات
ب – 3مهارات استخدام وتطوير لغات البرمجة
ب- 4
طرائق التعليم والتعلم
المحاضرات
الشرح باستخدام ادوات العرض
طرائق التقييم
امتحانات يومية
مشاركات يومية
امتحانات فصلية
امتحان نهائي
ج -االهداف الوجدانية والقيمية
ج -1اكتساب قيم ايجايبة
ج-2تذوق جمال معالجة الصور الرقمية
ج -3تكوين ميول واتجاهات ايجابية لدراسة معالجة الصور وتوظيفها في جوانب ترفيهية
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم
اختبات  +واجبات  +محاضرات
طرائق التقييم

الصفحة 2

د  -المهارات العامة والتاهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي
).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4

.11بنية المقرر
مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

األسبو
ع

الساعا
ت

1

4

مقدمة عامة

2

4

التمثيل المخطط للصور

3

4

اساسيات التصوير الرقمي

4

4

تحسين الصور

5

4

تحسين الصور

6

4

استعادة وترميم الصور

7

8

تجزئة الصور ومعالجة الصور
الملونة

.12البنية التحتية
 -1الكتب المقررة المطلوبة
 -2المراجع الرئيسية (المصادر)
أ -الكتب والمراجع التي يوصي بها
(المجالت العلمية,التقارير)...,
ب -المراجع االلكترونية,مواقع
االنترنت...
.13خطة تطوير المقرر الدراسي
توسيع مفردات المنهج

الصفحة 3

طريقة التعليم

طريقة التقييم

