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

مخططات

 .4أشكال الحضور المتاحة
 .5الفصل  /السنة
 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)
 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

فصلي
 2نظري و 2عملي
2016

 .8أهداف المقرر
اعداد خرجيني مؤهلني للعمل يف جمال التطبيقات احملوسبة بتمثيل البياانت على شكل رسوميات ابحلاسوب

.10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
الصفحة 1

أ -االهداف المعرفية
أ1تعلم مكونات منظومة الفديو للحاسوب
أ-2دراسة طرق التمثيل الرياضي لالشكال الهندسية والتحويالت الهندسية
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب  -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
ب– 1التدريب على تنفيذ برامج لتجسيد االشكال الهندسية
ب – 2تعلم مكتبة االيعازات بلغة سي ++لرسم االشكال
ب – 3تعلم العناصر االساسية للتحكم باللون ودقة الرسم
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 -1المشاركة باالعمال الجماعية
ج-2تقديم افكار تعكس قدرة الطالب على التصميم
ج -3تقديم العروض
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم
سبورة الكترونية واجهزة العرض وملفات الكترونية
طرائق التقييم
امتحانات شهرية ونهائية
د  -المهارات العامة والتاهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي
).
د -1لديه معرفة على استخدام الحاسوب
د-2خبرة في مجال كتابة البرمجيات
د- 3
د- 4

الصفحة 2

الصفحة 3

بنية المقرر.11
طريقة التقييم

/ اسم الوحدة
طريقة التعليم
أو
الموضوع

مخرجات التعلم المطلوبة
Basics of Video Systems,
Modes of Graphical
Representations, Video
Buffer, Image Formations,
Video Memory, Review
of CG applications
Primitive Vector
Elements: Pixel, Line,
Circle, Ellipse, Arcs
Mapping & Clipping
Polygons, Color Models
Bressenham Algorithms
for Drawing Line & Circle
Objects
Monthly Exam +
Parametric Representation
Advance Parametric
Representations
Beizer Curves
2D transformation (Matrix
+ Affine Transform) –
Part1
2D transformation - Part2
Monthly Exam
Combined 2D
Transformations – Part1
Combined 2D Transforms
– Part2
Basics of Video Systems,
Modes of Graphical
Representations, Video
Buffer, Image Formations,
Video Memory, Review
of CG applications
Primitive Vector
Elements: Pixel, Line,
Circle, Ellipse, Arcs

4 الصفحة

الساعا
ت

األسبو
ع
1

2

3
4
5

6
7

.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 5

