
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دٍبنيخ خبيؼ انًؤسسخ انزؼهًََخ .1

 كهَخ انؼهوو / لسى ػهوو انحبسوة انمسى اندبيؼٌ / انًشكز .2

 /Opt20 ترميز وضغط البيانات اسى / سيز انًمشس .3

 حعوس داخم اندبيؼخ أشكبل انحعوس انًزبحخ .4

 فصهٌ انفصم / انسنخ .5

 اسبوع لكل نظري   2  )انكهٌ(ػذد انسبػبد انذساسَخ  .6

 2018 ربسٍخ إػذاد هزا انوصف  .7

 انًمشسأهذاف .8
 

ترمٌز وضغط مادة  بها تتمٌز التً الخصائص على والتعرف كمبرمج الطالب اعداد الى تهدف

  .البٌانات
 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 وغشائك انزؼهَى وانزؼهى وانزمََى انًمشسيخشخبد .10
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  االهذاف انًؼشفَخ - أ

 ترمٌز وضغط البٌاناتفهم مادة  -
 ماتالب كمساعد في فهم المادة لغة  استخدام -

  

  هذاف انًابسارَخ انخبصخ ثبنًمشساال  -ة 
 انززكش-انًؼشفخ يابساد  – 1ة

 زحهَم انززكَش وانيابساد   - 2ة
      يابساد االسزخذاو وانزطوٍش   - 3ة 
     -4ة

 غشائك انزؼهَى وانزؼهى      

 خ غشٍمخ انًحبظشح واسزخذاو انسجوسح انزفبػهَ -انششذ ثبسزخذاو ادواد انؼشض انحذٍثخ انًخزهفخ -

 . ثبنجشايح انشَئَخرزوٍذ انطهجخ  ثبالسبسَبد وانًواظَغ االظبفَخ انًزؼهمخ    -
 رزطهت انزفكَش وانزحهَم   االنظًخ انحذٍثخ  وانزٌركوٍن يدًوػبد نمبشَخ خالل انًحبظشاد نًنبلشخ  -

برا انطهت ين انطهجخ يدًوػخ ين االسئهخ انزفكَشٍخ خالل انًحبظشاد يثم يبرا وكَف ويزي ونً -
 نًواظَغ يحذدح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثَزَخ رزطهت رفسَشاد رارَخ ثطشق سججَخ -
  

 

 غشائك انزمََى      

 االخزجبساد انؼًهَخ -1
 االخزجبساد اننظشٍخ -2

 انزمبسٍش وانذساسبد -3
 ايزحبنبد ٍويَخ ثبسئهخ حهاب رارَب   -4

 ثَزَخدسخبد يحذدح ثواخجبد  - 5
 َخ وانمًََخاالهذاف انوخذان -ج

 .انًشبكم انًشرجطخ ثبالغبس انفكشًرًكَن انطهجخ ين حم  -1ج

   يخزهفخ.نزطجَمبد   ثبسزخذاو انجشيدخرًكَن انطهجخ ين حم انًشبكم   -2ج
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ٌ انزبهَهَخ انًابساد  انؼبيخ و -د  انًنمونخ ) انًابساد األخشى انًزؼهمخ ثمبثهَخ انزوظَف وانزطوس انشخص
.) 

 بثؼخ  انزطوس انؼهًٌ ين خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًَخ ػن غشٍك االنزشنَذ  يز -1د

 نًشبسكخ فٌ انًؤرًشاد انؼهًَخ داخم وخبسج انمطش ا -2د
 انًشبسكخ فٌ انوسش واننذواد انؼهًَخ داخم وخبسج انمطش -3د

 و يؤسسبد انذونخ وششكبد انمطبع انخبص.انزٍبساد انًَذانَخ فٌ انًشبسٍغ انصنبػَخ  -4د
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 انجنَخ انزحزَخ .12

  Handbook of Data Compression      انكزت انًمشسح انًطهوثخ -1

  Handbook of Data Compression انًشاخغ انشئَسَخ )انًصبدس( -2

ٌ ثاب - أ ٌ ٍوص  انكزت وانًشاخغ انز

   )انًدالد انؼهًَخ,انزمبسٍش,...(

 ثنَخ انًمشس.11

 انسبػبد األسجوع
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهوثخ
اسى انوحذح / أو 

 انًوظوع
 غشٍمخ انزمََى غشٍمخ انزؼهَى

1 2  
Introduction  يحبظشح انكزشونَخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبٍكشوسوفذ

 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

2 2  

Basic Techniques شح انكزشونَخ يحبظ
ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

3 2  

Basic VL Codes  يحبظشح انكزشونَخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

4 2  

Statistical Methods  يحبظشح انكزشونَخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

5 2  

Statistical Methods  يحبظشح انكزشونَخ

ثبسزخذاو يحشس 
 يبٍكشوسوفذ

 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

6 2  

Image Compression  يحبظشح انكزشونَخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

7 2  

Image Compression  يحبظشح انكزشونَخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

8 2  Exam1  رحشٍشً اخزجبس  رحشٍشً اخزجبس 

9 2  

Wavelet Methods  يحبظشح انكزشونَخ
ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

11 2  

Video Compression  يحبظشح انكزشونَخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

11 2  

Video Compression  يحبظشح انكزشونَخ

يحشس  ثبسزخذاو

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

12 2  

Audio Compression  يحبظشح انكزشونَخ
ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

13 2  

Audio Compression  يحبظشح انكزشونَخ

ثبسزخذاو يحشس 

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

14 2  

Presentation   يحبظشح انكزشونَخ

بسزخذاو يحشس ث

 يبٍكشوسوفذ
 اخزجبس شفاٌ او رحشٍشً

15 2  Exam2  رحشٍشً اخزجبس  رحشٍشً اخزجبس 
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انًشاخغ االنكزشونَخ,يوالغ  - ة

  االنزشنذ...

 

 .خطخ رطوٍش انًمشس انذساس13ٌ

 .اسزشارَدَبد انزؼهَى وانزؼهى ٌ  اإلنًبو ثكم يب هو يسزحذس وخذٍذ ف

 انحذٍثخ ؼهًَخاالسزفبدح ين يسزدذاد نزبئح  انجحوس ان. 

 خ.رطجَك ثؼط اسزشارَدَبد انزذسٍس انحذٍث 

 روسَغ يفشداد انًناح. 

 ادخبل كزت يصذسٍخ وينادَخ حذٍثخ. 

 اػذاد وسش ػًم يسزمجهَخ. 

 


