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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دَبنًخ خبيؼ انًؤظعخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ انؼهىو / لعى ػهىو انسبظىة انمعى اندبيؼٍ / انًسكص .2

 لىاػد ثُبَبد اظى / زيص انًمسز .3

 زعىز داخم اندبيؼخ أشكبل انسعىز انًزبزخ .4

 فصهٍ انفصم / انعُخ .5

 نكم اظجىع َظسٌ ظبػخ 3   )انكهٍ(ػدد انعبػبد اندزاظُخ  .6

 2116 ربزَخ إػداد هرا انىصف  .7

 أهداف انًمسز .8

 رسيُتص انجُبَتبدانؼُبصتس انسيُعتُخ  . انطبنت ظىف َتزؼهىػًهُخ انزسيُص انجُبَبدًؼسفخ نيمديخ أظبظُخ  را انًُهح االكبدًٍَ هىاٌ ه

وَهتدف  . غسق رصسُر انزسيُصو يمُبض كفبءح انزسيُصو  غسق انزسيُصيثم  ثصىزح خبصخ  وغسق ػًهُخ انزسيُصثصىزح ػبيخ 

 -انًُهح انً:

أهًُتخ اظتزادايهب  و ظتطػ انجُبَتبدًجبدئ بنت نكٍ َدزبش ثُدبذ يزطهجبد انًمسز هى إدزان انطبنت ننهدف انًطهىة يٍ انطا .1

 دخم فُهب هرا انسمم.رثبإلظبفخ إنً انًدبالد انزطجُمُخ انزٍ  ثُبء ورصًُى انسيُص

 .نًعزىَبد يؼًبزَخ لبػدح انجُبَبدإدزان انطبنت  .2

طرر  نار ن نمر   فسح فٍ هرا انًدبل ثبإلظبفخ إنً انًهبزاد انزٍ َكزعجهب فٍ رطىَس إيكبَُخ انطبنت اظزاداو انجسيدُبد انًزى .3

 ترميز جيد

    
 

 
 

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.

 وغسايك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى انًمسزياسخبد .11
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  االهداف انًؼسفُخ - أ

 انجُبَبد وانفسق ثٍُ انًؼهىيبديؼسفخ انطبنت فٍ يدبل -1أ

 لُبض كفبء انزسيُصيؼسفخ غسايك -2أ

 َظبو رسيُصفٍ ثُبء طىاد انطبنت اهى اناَسدد  -3أ
    زمهُدَخرُفُر غسق ثُبء انزسيُص انفٍ هبزاد َؼسف انطبنت ي-4أ

  االهداف انًهبزارُخ انابصخ ثبنًمسز  -ة 

 انزركس-انًؼسفخ يهبزاد  – 1ة

 زسهُم انزركُس وانيهبزاد   - 2ة

      يهبزاد االظزاداو وانزطىَس   - 3ة 

     -4ة

 ك انزؼهُى وانزؼهى غساي     

 غسَمخ انًسبظسح واظزاداو انعجىزح انزفبػهُخ  -انشسذ ثبظزاداو ادواد انؼسض انسدَثخ انًازهفخ -

 اَظًزهب بألززعبة انزطىزٌ وثرصوَد انطهجخ  ثبالظبظُبد وانًىاظُغ االظبفُخ انًزؼهمخ    -

 رزطهت انزفكُس وانزسهُم   وانزٍ  االَظًخ انسدَثخركىٍَ يدًىػبد َمبشُخ خالل انًسبظساد نًُبلشخ  -

انطهت يٍ انطهجخ يدًىػخ يٍ االظئهخ انزفكُسَخ خالل انًسبظساد يثم يبذا وكُف ويزً ونًبذا  -

 نًىاظُغ يسددح 

 اػطبء انطهجخ واخجبد ثُزُخ رزطهت رفعُساد ذارُخ ثطسق ظججُخ -

  

 

 غسايك انزمُُى      

 االخزجبزاد انؼًهُخ -1

 نُظسَخاالخزجبزاد ا -2

 انزمبزَس واندزاظبد -3

 ايزسبَبد َىيُخ ثبظئهخ زههب ذارُب   -4

 ثُزُخدزخبد يسددح ثىاخجبد  - 5
 االهداف انىخداَُخ وانمًُُخ -ج

انعؼخ اناصَُخ انؼبنُخ وكُفُخ الهُم انسدى ثبالػزًبد ػهً انزسيُص رًكٍُ انطهجخ يٍ زم انًشبكم  -1ج

  وانعطػ

 . غسق خدَدح فٍ ثُبء انزسيُص  اثزكبزرًكٍُ انطهجخ يٍ  -2ج

 -3ج

   -4ج
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انًُمىنخ ) انًهبزاد األخسي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىز انشاصٍ انزبهُهُخ انًهبزاد  انؼبيخ و -د 

.) 

 يزبثؼخ  انزطىز انؼهًٍ يٍ خالل االرصبل ثبندبيؼبد انؼبنًُخ ػٍ غسَك االَزسَُذ   -1د

 نًشبزكخ فٍ انًؤرًساد انؼهًُخ داخم وخبزج انمطس ا -2د

 انًشبزكخ فٍ انىزغ وانُدواد انؼهًُخ داخم وخبزج انمطس -3د

 و يؤظعبد اندونخ وشسكبد انمطبع انابص.انصَبزاد انًُداَُخ فٍ انًشبزَغ انصُبػُخ  -4د
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 انجُُخ انزسزُخ .12

 BK95_The Data Compression Book - 1st Copy      زح انًطهىثخانكزت انًمس -1

 ثُُخ انًمسز.11

 انعبػبد األظجىع
ياسخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
 اظى انىزدح / أو

 انًىظىع
 غسَمخ انزمُُى غسَمخ انزؼهُى

1 3  
 Data 

compression 

يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

2 3  
Information, data and 

codes 
يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

3 3  
Symbolic data 

 
وَُخ يسبظسح انكزس

ثبظزاداو يسسز 
 يبَكسوظىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

4 3  
Variable length codes  يسبظسح انكزسوَُخ

ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

5 3  
Modelling  يسبظسح انكزسوَُخ

ثبظزاداو يسسز 
 يبَكسوظىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

6 3  
Unique 

decodability 
انكزسوَُخ  يسبظسح

ثبظزاداو يسسز 
 يبَكسوظىفذ

 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

7 3  

Prefix codes 

and binary 

trees 

يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

8 3  
Prefix codes and unique 

decodability 
يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 و رسسَسٌاخزجبز شفهٍ ا

9 3  

Elementary information 

theory     
يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

11 3  

Data compression in 

telecommunication 

يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

11 3  

Unary coding 

/Recursive Phased-In 
Codes 

 

يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

12 3  
Tunstall Code/ Byte 

pair encoding 

يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

13 3  

Golomb coding/ 

Asymmetric Numeral 

System 

يسبظسح انكزسوَُخ 
يسسز  ثبظزاداو

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

14 3  Static Huffman coding 
يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ

15 3  Shannon-Fano Coding 
يسبظسح انكزسوَُخ 
ثبظزاداو يسسز 

 يبَكسوظىفذ
 اخزجبز شفهٍ او رسسَسٌ
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 BK95_The Data Compression Book  2nd Copy انًساخغ انسيُعُخ )انًصبدز( -2

انكزت وانًساخغ انزٍ َىصٍ ثهب  - أ

  )انًدالد انؼهًُخ,انزمبزَس,...(

Data_Compression_-
_The_Complete_Reference(Springer-3rd-

2004) 
PH03_Universal lossless data compression 

algorithms 
انًساخغ االنكزسوَُخ,يىالغ  - ة

  االَزسَذ...

 

 .خطخ رطىَس انًمسز اندزاظ13ٍ

 .اإلنًبو ثكم يب هى يعزسدس وخدَد فٍ اظزسارُدُبد انزؼهُى وانزؼهى 

 انسدَثخ ؼهًُخاالظزفبدح يٍ يعزدداد َزبيح  انجسىس ان. 

 نزدزَط انسدَثخ.رطجُك ثؼط اظزسارُدُبد ا 

 رىظُغ يفسداد انًُهح. 

 ادخبل كزت يصدزَخ ويُهدُخ زدَثخ. 

 اػداد وزغ ػًم يعزمجهُخ. 

 


