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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 البرنامج.

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلية العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

  / 210COCGرسوم الحاسوب  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور العملي والنظري داخل الجامعة  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 ساعتان عملي  في االسبوع+ ساعتان نظري    (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تهدف هذه المادة 

اعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجال التطبيقات المحوسبة بتمثيل البيانات على شكل رسوميات  -1

 .بالحاسوب

تعريف الطالب بمجال رسومات الحاسوب و معالجة المعلومات المرئية والهندسية باستخدام التقنيات  -2

 .وهو يركز على األسس الرياضية والحسابية لتوليد الصور ومعالجتها. الحاسوبية
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

 االهداف المعرفية  -1

 تعريف اساسيات االشكال الرسومية  -1أ
 تعريف الخطوات المهمة في تصميم االشكال الهندسية -2أ
 .لالشكال الهندسية والتحويالت الهندسية دراسة طرق التمثيل الرياضي -3أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
 التذكر-مهارات المعرفة  -1ب
 مهارات التذكير والتحليل   - 2ب
 مهارات االستخدام والتطوير    - 3ب 
 تعلم العناصر االساسية للتحكم باللون ودقة الرسم     -4ب 

  طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة المطورة )العروض التقديمية( ●

 المناقشة ●

 العصف الذهني ●

 استخدام التقنيات التعليمية )الفيديو التعليمي(

 طرائق التقييم      

 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –) أسئلة شفهية تقويم بنائي  ●

 ملف إنجاز الطالب ( –) االختبارات التحريرية تقويم نهائي 

 الوجدانية والقيميةاالهداف  -ج
 خلق روح العمل الجماعي بين الطالب -1ج
 تعزيز ثقة الطالب بنفسه من خالل المناقشات اليومية-2ج
تعزيز ثقة الطالب على مواجهة الصعاب كالوضع الراهن بسبب وباء كورونا من خالل اكمال  -3ج

 المسيرة الدراسية
 

المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

.) 
 خبرة في مجال كتابة البرامج التطبيقية-1د
 نشر البحوث-2د
 المشاركة في الندوات-3د
 مواكبة التطور الحاصل في مجال االختصاص   -4د
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 بنية المقرر.11

 األسبوع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
2  Introduction 

Computer graphics 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

2 2  Elementary Figures 

Plotting Points 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

3 2  Line Drawing 

Horizontal and 

Vertical Lines 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

4 2  Arbitrary Lines  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

5 2  Circle Drawing 

 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

6 2    EXAM 

7 2  Bresenham's Circle 

Algorithm 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

8 2  Introduction 

Geometric 

Transformations 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

9 2  Two-Dimensional 

Transformations 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

10 2  Some Drawings 

related to Circle 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

11 2  Some Drawings 

related to Line 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

12 2  Clipping  

and Windowing 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

13 2  Introduction 

Three-Dimensional 

(3-D)  

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

14 2  (3-D) Three 

Dimensional 

Transformations  

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

15 2    EXAM 
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 البنية التحتية .12

  الكتب المقررة المطلوبة      -1

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

1- "Principles of Interactive Computer 
Graphics", William M. Newman and Robert F. 
Sprooull, McGraw-Hill International Book 

Company, 1984. 
2- "Computer Graphics with Pascal", Marc 

Berger, the Benjamin / Cummings Publishing 
Company, 1986. 

3- "Computer Graphics",Zhigang Xiang 
and Roy A. Plastock, Schaum's outline Series, 

McGraw-Hill Company, 1992. 
4- "Computer Graphics C Version", Donald 

Hearn and M. Pauline Baker, Prentice-Hall 
Company, 1997.  

 
الكتب والمراجع التي يوصي بها  -1

  ,...( التقارير,المجالت العلمية)

مواقع ,المراجع االلكترونية -2

  ...االنترنت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي.13

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم ●

 .االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمية الحديثة ●

 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة ●

 .توسيع مفردات المنهج ●

 .مصدرية ومنهجية حديثةادخال كتب  ●

 

 


