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  (3)اختياري  رقميةالصور المعالجة      : مقرر مواصفات

Digital Image Processing 

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 (3)اختياري رقميةالصور المعالجة 

Digital Image Processing 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
Data Structure and Algorithms 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 دال يوج

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 حاسوب - رياضيات بكالوريوس

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي –عربي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د.يحيى إسماعيل االشموري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

المساااتخدمة ساتسااااب ومعالجة األسااااساااية إلى تعريف الطالب على التقنيات والخوارزميات  المقرر هذا يهدف

واسااتخراا المعلومات المفيدم من الصااور الرقمية. ساايتك الترايز اصاااى خاق على طرة التسطية المسااتخدمة ألخذ 

وتحليى الصور والتعرف  الصورم،وترميز  واستعادتها،وتحسين الصورم  الصور،وتحويى  واميتها،عينات الصور 

لك الطالب ايفية تطايق األسااااليب لحى مصااااالت العالك الحقيقل إل العديد من سااايتع ذلك،على األنماط. ااإلضااااإة إلى 

المجاست اما إل ذلك الطب واسستصعار عن اعد والمراقاة وتطوير الاصيرم الالزمة سستخداك أدوات معالجة الصور 

 .الرقمية لحى أي مصالة جديدم
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iii. مخرجات تعلك المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

  : أن على قادرا الطالب ياون سوف المقرر دراسة من اسنتهاء اعد

a1 – ااإلضاإة إلى الصيغ المختلفة للصور  استخداماتهاللصورم الرقمية و األساسية الماادئ يظهر إهماً ا ،

  المختلفة.التعامى مع أنظمة األلوان أساسيات الرقمية و 

- a2  الصور الرقمية المستخدمة لوصف ميزات الصور معالجةأساسيات يعرف 

a3 – الرياضية للتالعب الرقمل االصور ؛ الحصوى على الصور؛ المعالجة المساقة. تجزئةسس ألا يوضح 

 .كوغير ذل

b1-  تحسين جودم الصورم ااستخداك تقنيات تحسين الصورميتفن. 

b2 - صورم معينة ااستخداك تقنية ترصيح المجاى الترددي يصفل. 

b3- مجموعة واسعة من المصااى وتقديك الحلوى المتعلقة اتصميك أنظمة معالجة الصور من خالى  يحلى

 .الخوارزميات والهيااى والرسوك الايانية وغيرها من الطرة المناساة

c1 -  إل معالجة الصور الرقمية خوارزمياتو ال اتااة الارمجياتيتقن. 

c2 –  الفردية الرئيسية معالجة الصورلمصروع يخطط وينفذ. 

c3-  معالجة؛ارامج للتالعب الرقمل االصااااااور ؛ الحصااااااوى على الصااااااور؛ المعالجة المساااااااقة. تجزئة ياتب 

 وغير ذلك والضسط

d1 - ة.يالارمج معالجة الصور الرقمية مجموعة صسيرم تعمى إل اعض مهاك يدير 

d2 – افاعلية ضمن إريق عمى من زمالئه الطالب إل مصروع عملل للمادم عمىي 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلك للارنامج تعلكمخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلك المقصودم من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلك المقصودم من 
 الارنامج

(Program Intended Learning Outcomes 

( 
a1 - للصاااااااورم الرقمية األسااااااااساااااااية الماادئ يظهر إهماً ا

ااإلضاااإة إلى الصاايغ المختلفة للصااور  واسااتخداماتها،

 المختلفة.التعامى مع أنظمة األلوان أساسيات والرقمية 

 -A1بمبادئ عميقة يعبر عن معرفة 

 والمنطق الرياضيات ونظريات

 .والخوارزميات

 

a2 – معالجة الصاااور الرقمية المساااتخدمة أسااااسااايات  يعرف

 لوصف 

 ميزات الصور

 -A3والتقنيات األدوات على يتعرف 
 حى إل المستخدمة واألساليب والتطايقات
 .الرياضية المسائى

 

a3 – االصور؛الرياضية للتالعب الرقمل سس أليوضح ا  

وغير  الحصوى على الصور؛ المعالجة المساقة. تجزئة

 .كذل

-A2الصلة ذات الارمجة مفاهيك يصف 
 الرياضيات إروع امختلف

b1–  جودم الصااورم ااسااتخداك تقنيات تحسااين يتفن تحسااين

 .الصورم

 

 -B3لتطوير  الرياضية الحلوى يقترح
صورم معينة ااستخداك تقنية ترصيح المجاى  يصفل - b2 .الموثوقة تالارمجيا

 .الترددي
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-  للصاااااورم األسااااااساااااية الماادئ يظهر إهماً ا
ااإلضااإة إلى الصايغ  واساتخداماتها،الرقمية 

التعامى أساااساايات والمختلفة للصااور الرقمية 
 المختلفة.مع أنظمة األلوان 

 

 ،المحاضرة

 ،المناقشة

 ،التمارين

 المختبر

 

 

الواجبات 

 ،والتكاليف

 ،المشاريع

اختبار نصف 

 ،الترم

 االختبار النهائي.

a2-  معالجة الصور الرقمية أساسيات  يعرف 

 المستخدمة لوصف ميزات الصور

a3- الرياضية للتالعب الرقمل سس أليوضح ا 

؛ المعالجة الصاااورعلى الحصاااوى  االصاااور؛

 المساقة. 

 .كوغير ذل تجزئة

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةتعلم المقرر )مخرجات مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 

Strategies 

b3 - مجموعة واسعة من المصااى وتقديك الحلوى  حلىي

المتعلقة اتصميك أنظمة معالجة الصور من خالى 

ن مالخوارزميات والهيااى والرسوك الايانية وغيرها 

 .الطرة المناساة

 -B1سية األسا الرياضية المصااى حلىي
 وتصميك التطايقات، امختلف المرتاطة

 لحلها الخوارزميات

c1- إل معالجة  والخوارزميات اتااة الارمجيات يتقن

 .الصور الرقمية

 -C1إل الحوساة واألدوات المعرإة يطاق 
 والتقنيات لتحسين إنتاجية العمى

c2- معالجة الصور الفردية الرئيسيةلمصروع  نفذيو خططي.  -C2المصااى لحى الخوارزميات يطاق 
 .الرياضية

c3- الحصااااوى على  االصااااور؛ارامج للتالعب الرقمل  ياتب

 الصور؛ 

 وغير ذلك والضسط معالجة؛المعالجة المساقة. تجزئة 

 -C3والمهارات التقنيات يستخدك 
 لجوانب الالزمة الحديثة واألدوات
 .السالمة

d1- معالجة  مجموعة صسيرم تعمى إل اعض مهاك يدير

 ة.يالارمج الصور الرقمية

 

 -D1اصورم  ويتواصى ويتعاون يعمى
 جماعية 

 .إعاى واصاى      
 

d2- افاعلية ضااااامن إريق عمى من زمالئه الطالب إل  عمىي

 مصروع عملل للمادم
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b1-  جودم الصورم ااستخداك تقنيات تحسين  يتقن
 .تحسين الصورم

 

 

 ،المحاضرة

 ،المناقشة

 ،التمارين

 المختبر
 

 

الواجبات 

 ،والتكاليف

 ،المشاريع

اختبار نصف 

 ،الترم

 االختبار النهائي

b2-  ستخداك تقنية ترصيح ي صفل صورم معينة اا
 .المجاى الترددي

b3-  حلى مجموعة واسااااعة من المصااااااى وتقديك ي
الحلوى المتعلقااة اتصاااااااميك أنظمااة معااالجااة 
الصاااااااور من خالى الخوارزميااات والهيااااااى 
والرساااااااوك الايااااانيااااة وغيرهااااا من الطرة 

 .المناساة

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- إل  والخوارزميات اتااة الارمجيات يتقن 

 .معالجة الصور الرقمية

 

 ،المحاضرة

 ،المناقشة

 ،التمارين

 المختبر

 

 

الواجبات 

 ،والتكاليف

 ،المشاريع

اختبار نصف 

 ،الترم

 االختبار النهائي

c2- معالجة الصاااااور لنفذ مصاااااروع يو خططي
 .الفردية الرئيسية

c3- 
 

 االصاااااااور؛ارامج للتالعب الرقمل  باتي

 الحصوى 

على الصاااور؛ المعالجة المسااااقة. تجزئة 

  معالجة؛

 وغير ذلك والضسط

 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1- مجموعة صسيرم تعمى إل اعض مهاك يدير 

 ةيالارمج معالجة الصور الرقمية
 ،المحاضرة

 ،المناقشة

 ،التمارين

 المختبر
 

الواجبات 

 ،والتكاليف

 ،المشاريع

اختبار نصف 

 ،الترم

 النهائياالختبار 

d2- افاعلية ضمن إريق عمى من زمالئه  عمىي

 الطالب إل مصروع عملل للمادم
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  موضوعات أوال:

 الرقم

Order 

الرئيسة/  الموضوعات

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مخرجات رموز 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

الصورم أساسيات 
 - الرقمية

Digital Image 
Fundamentals  

 

-Light, brightness 
adaption and 
discrimination 
-Human visual system, 
Image as a 2D data,  
-Image representation 
Gray scale and Colour 
images,  
-Image sampling and 
quantization   

1 2 
a1,a2,a3,b1, 

b2 

2 

تحسين الصورم 
وترصيحها إل المجاى 

 :الماانل
Image 
enhancement 
and filtering in 
spatial domain 

 

Intensity 
transformation 
functions: Contrast 
stretching, 
Thresholding, Image 
negative, Log 
transformation, Power-
low transformation, 
Intensity level slicing 
and Bit-plane slicing. 
Image histogram, 
Histogram equalisation 
process. 
Fundamentals of 
spatial filtering, 
Correlation and 
convolution, Spatial 
filtering mask for low 
pass filtering 
(smoothing) and high 
pass filtering 
(sharpening).  

2 4 
a2,a3,b1, 

b2,b3,b4,c1 

3 

تصفية الصور إل 
 :مجاى التردد

Image filtering 
in the 

Preliminary Concepts, 
Extension to functions 
of two variables, Image 
Smoothing, Image 

2 4 

a2,a3,b1,b2 
,b3,b4,c1,c2 
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frequency 
domain:  

 

Sharpening, 
Homomorphic filtering, 
2D- DFT, 2D- FFT, 2D- 
DCT, Fundamentals of 
2D-wavelet transform, 
Image pyramids, sub-
band coding  

 

4 

 استعادم الصورم
 

Image 
restoration: 

Reasons for image 
degradation, Model of 
image 
degradation/restoration 
process, Noise 
probability density 
functions, Image 
restoration using 
spatial filtering (Mean 
filters, Order statistic 
filters and adaptive 
filters), Inverse 
Filtering, MMSE 
(Wiener) Filtering  

 

2 4 
a2,a3,b1,b2, 
b3,b4,c1,c2,d1 

5 

معالجة الصور 
 الملونة:

Colour Image 
Processing: 

Colour Fundamentals, 
Colour Models, Pseudo-
colour image processing.  

1 4 
a2,a3,b1,b2, 
b3,b4,c1,d1 

6 

 :ضسط الصورم
Image 
Compression:  

 

Fundamentals of 
redundancies, Basic 
Compression Methods: 
Huffman coding, Arithmetic 
coding, LZW coding, JPEG 
Compression standard, 
Wavelet based image 
compression  

2 4 
a2,a3,b1,b2, 
b3,b4,c1,c2,c3 

7 
 تقطيع الصورم:

Image 
Segmentation: 

Edge based segmentation, 
Region based 
segmentation, Region split 
and merge techniques, 
Region growing by pixel 
aggregation, optimal 
thresholding.  

2 4 
a3,b1,b2,b3, 
b4,c1,c2,c3,d1 

8 

 :التعرف على األصياء
Object 
Recognition: 

 

Patterns and Pattern 
Classes 
Decision-Theoretic 
Methods 
Structural Methods 

2 2 
b1,b2,b3,b4, 
c1,c2,c3,d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28  
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                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم
Course ILOs 

1 

Digital image Representation 
  -Reading, Displaying, Writing Images using 

MATLAB 

  Resize given image, Convert given color 

image into gray-scale image 

Convert given color/gray-scale image into 

black & white image 

Draw image profile, Separate color image in 

three R G & B planes 

- Data Classes, Image Types using MATLAB 
-Use the MATLAB library and MATLAB 

Digital Image Processing Toolbox (IPT) 

Vectors and Matrices, m-Files (Scripts), For 

loop, Indexing and masking, Vectors and 

arrays with audio files  

2 4 
a1,a2,a3,b1, 

b2 

2 

Converting Between data classes and Image 

Types 

Introduction to M Function Programming using 

MATLAB 

Digital Image Processing 1 - 7 basic functions  

Digital Image Processing 2 - RGB image & 

indexed image  

Digital Image Processing 3 - Grayscale image 

I  

Digital Image Processing 4 - Grayscale image 

II (image data type and bit-plane)  

Digital Image Processing 5 - Histogram 

equalization Digital Image Processing  Image 

Filter (Low pass filters) 

2 4 
a1,a2,a3,b1, 

b2,b3,b4 

3 

Image Enhancement in the Spatial 
Domain: 
   -Smoothening and Sharpening Spatial Filters 

   - Intensity Transformation Function 

(MATLAB) 

-Project: Part 1 Digital Image Processing 

Application (Design) 

-Histogram Processing and Function 

Plotting (MATLAB) 

2 4 
a2,a3,b1, 

b2,b3,b4,c1 
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4 

Computing and Visualizing the 2D DFT 

(MATLAB) 

Project: Part 2 Digital Image Processing 

Application (Implementation) 

1 2 
a2,a3,b1,b2, 

b3,b4,c1,d1 

5 

To write in MATLAB and execute program 

for geometric transformation of image : 

Translation  , Scaling , Rotation , Shrinking , 

Zooming  

1 2 
a2,a3,b1,b2, 
b3,b4,c1,c2,c3 

6 

To understand various image noise models and 

to write programs for image restoration  

 -Remove Salt and Pepper Noise  

 -Minimize Gaussian noise  

 -Median filter and Weiner filter  

2 4 
a2,a3,b1,b2, 
b3,b4,c1,c2,c3 

7 

Write and execute programs to remove noise 

using spatial filters : 

- Understand 1-D and 2-D convolution process  

- Use 3x3 Mask for low pass filter and high 

pass filter  

1 2 
a2,a3,b1,b2, 
b3,b4,c1,c2,c3 

8 

Write and execute programs for image 

frequency domain filtering :- Apply FFT on 

given image  

- Perform low pass and high pass filtering in 

frequency domain  

- Apply IFFT to reconstruct image  

1 2 
b1,b2,b3,b4, 
c1,c2,c3,d1,d2 

الفعليةاجمالي األسابيع والساعات   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 24 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرم Lectures 

 والمناقصة الحوار discussion 

 الذهنل العصف Brainstorming 

 المصاالت حى Problem solving 

 العملية العروضو المحااام Simulation Method Practical presentations&                 

 العملل التطايق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتااليف والمهاك المصروعات projects 

 الذاتل التعلك Self-learning 

 التعاونل التعلك Cooperative Learning  

 الزمالء اين الخارات تاادى 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 
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 MATLAB القراءة والعرض وكتابة الصور باستخدام 1

Reading, Displaying, Writing Images using 

MATLAB 

2 2.5 إردي
th

جميع  
 المخرجات

ترجمة ، تحجيم ، دوران ،  :برنامج التحول الهندسي للصورة 2

 انكماش ، تكبير

Program for geometric transformation of image:  

Translation  , Scaling , Rotation , Shrinking , 

Zooming 

5 2.5 إردي
th

 
جميع 
 المخرجات

تطبيق معالجة الصور الرقمية األول المشروع: الجزء  3
 )التصميم(

Project: Part 1 Digital Image Processing 

Application (Design) 

8 2.5 جماعل
th

 
جميع 
 المخرجات

 تطبيق معالجة الصور الرقمية )التنفيذ( 2المشروع: الجزء  4

Project: Part 2 Digital Image Processing 

Application (Implementation) 
10 2.5 جماعل

th
 

جميع 
 المخرجات

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلك تقييك Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
All 10 7 % 

 جميع المخرجات

 % Quiz th4 10 7( 1كوز) 2
 جميع المخرجات

3 
 )نظري وعملي( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
th8 20 13 % 

 جميع المخرجات

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
th14 50 33 % 

 جميع المخرجات

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
th16 60 40 % 

 جميع المخرجات

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

1. Title: “Digital Image Processing”. Author(s)/Editor(s): R. C. Gonzalez and R. E. 

Woods. Publisher: Pearson-Prentice-Hall, 2008 ISBN: 0-13-168728-x, 978-0-

13-168728-8 Edition: third 

 :Essential References المراجع المساندة .1
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2. Title: “Digital Image Processing using Matlab”. Author(s)/Editor(s): R. C. 

Gonzalez, R. E.Woods, S. L. Eddins. Publisher: Pearson-Prentice-Hall, 2004 

ISBN: 0-13-008519-7 Edition:2nd 

3. Digital Image Processing, Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods, Third 

Edition, Pearson Education,  2006 

4. Al Bovik (ed.), “Handbook of Image and Video Processing”, Academic Press, 

2000 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .1
  

  

  

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتك اتااة السياسة العامة للمقرر إيما يتعلق ااآلتل:اعد الرجوع إلى لوائح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرك إل حاى عدك الوإاء اذلك.75يلتزك الطالب احضور  -
المقرر تقريرا احضور وغياب الطالب للقسك ويحرك الطالب من دخوى اسمتحان إل حاى تجاوز أستاذ يقدك  -

 % ويتك اقرار الحرمان من مجلس القسك.25السياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارم إذا تأخر لمدم راع ساااعة لثال  مرات إل الفصااى الدراساال يساامح -
 المحاضرم. دخوى يمنع من اسلتزاكوعند عدك ، المقررأستاذ عن ثال  مرات يحذر صفويا من يادم ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوااط اسمتحان  3

 ( دقيقة من ادء اسمتحان 20س يسمح للطالب دخوى اسمتحان النهائل إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تسيب الطالب عن اسمتحان النهائل تطاق اللوائح الخاصة انظاك اسمتحان إل الالية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمصاريع  4

ضاااااوااط تنفيذ التاليفات و الفصاااااى ويحدد مواعيد تساااااليمهاالمقرر نوع التعيينات إل اداية أساااااتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 يحرك من درجة التاليف الذي تأخر إل تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب إل تسليك التاليفات  -

 : Cheating السش 5

 سئحة صؤون الطالب. عليه إل حاى ثاوت قياك الطالب االسش إل اسمتحان النصفل أو النهائل تطاق -
 إل التاليفات والمصاريع يحرك من الدرجة المخصصة للتاليف.االسش او النقى إل حاى ثاوت قياك الطالب  -

 :Plagiarismاسنتحاى  6

 ألداء اسمتحان نيااة عنه تطاق الالئحة الخاصة اذلك طالبإل حالة وجود صخق ينتحى صخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثى استخداك المواايى أو مواعيد تسليك التاليفات ..... الخ -
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 (1) اإلنجليزيةاللغة مقرر: .............لعام الجامعي: ا
 

 (3)اختياري  رقميةالصور المعالجة  :خطة مقرر

 Digital Image Processing 
i.  المقررأستاذ معلومات عن Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 (3)اختياري رقميةالصور المعالجة 
Digital Image Processing 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

 

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 Noneال توجد 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 حاسوب - رياضيات بكالوريوس

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 انجليزي –عربي 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  
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 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 

 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

المساااتخدمة ساتسااااب ومعالجة األسااااساااية إلى تعريف الطالب على التقنيات والخوارزميات  المقرر هذا يهدف

واسااتخراا المعلومات المفيدم من الصااور الرقمية. ساايتك الترايز اصاااى خاق على طرة التسطية المسااتخدمة ألخذ 

وتحليى الصور والتعرف  الصورم،وترميز  واستعادتها،وتحسين الصورم  الصور،وتحويى  واميتها،عينات الصور 

لك الطالب ايفية تطايق األسااااليب لحى مصااااالت العالك الحقيقل إل العديد من سااايتع ذلك،على األنماط. ااإلضااااإة إلى 

المجاست اما إل ذلك الطب واسستصعار عن اعد والمراقاة وتطوير الاصيرم الالزمة سستخداك أدوات معالجة الصور 

 .الرقمية لحى أي مصالة جديدم

 

iv.  مخرجات تعلك المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

  : أن على قادرا الطالب ياون سوف المقرر دراسة من اسنتهاء اعد

a1 – ااإلضاإة إلى الصيغ المختلفة للصور  استخداماتهاللصورم الرقمية و األساسية الماادئ يظهر إهماً ا ،

  المختلفة.التعامى مع أنظمة األلوان أساسيات الرقمية و 

- a2  الرقمية المستخدمة لوصف ميزات الصورمعالجة الصور أساسيات يعرف 

a3 – الرياضية للتالعب الرقمل االصور ؛ الحصوى على الصور؛ المعالجة المساقة. تجزئةسس ألا يوضح 

 .كوغير ذل

b1-  تحسين جودم الصورم ااستخداك تقنيات تحسين الصورميتفن. 

b2 - صورم معينة ااستخداك تقنية ترصيح المجاى الترددي يصفل. 

b3- مجموعة واسعة من المصااى وتقديك الحلوى المتعلقة اتصميك أنظمة معالجة الصور من خالى  يحلى

 .الخوارزميات والهيااى والرسوك الايانية وغيرها من الطرة المناساة

c1 -  إل معالجة الصور الرقمية خوارزمياتو ال اتااة الارمجياتيتقن. 

c2 –  الفردية الرئيسيةمعالجة الصور لمصروع يخطط وينفذ. 

c3-  معالجة؛ارامج للتالعب الرقمل االصااااااور ؛ الحصااااااوى على الصااااااور؛ المعالجة المساااااااقة. تجزئة ياتب 

 وغير ذلك والضسط

d1 - ة.يالارمج معالجة الصور الرقمية مجموعة صسيرم تعمى إل اعض مهاك يدير 

d2 – افاعلية ضمن إريق عمى من زمالئه الطالب إل مصروع عملل للمادم عمىي 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة                  نائب العميد لشئون الجودة 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

Con. 

H 

1 

الصورم أساسيات 
 - الرقمية

Digital Image 
Fundamentals  
 

-Light, brightness adaption and 
discrimination 
-Human visual system, Image as a 2D data,  
-Image representation Gray scale and Colour 
images, -Image sampling and quantization  

 st1 

2 

2 

تحسين الصورم 
وترصيحها إل المجاى 

 :الماانل
Image 
enhancement 
and filtering in 
spatial 
domain:  

 

Intensity transformation functions: Contrast 
stretching, Thresholding, Image negative, 
Log transformation, Power-low 
transformation, Intensity level slicing and Bit-
plane slicing. Image histogram, Histogram 
equalisation process. Fundamentals of 
spatial filtering, Correlation and convolution, 
Spatial filtering mask for low pass filtering 
(smoothing) and high pass filtering 
(sharpening). 

2nd , 

3rd 

4 

3 

تصفية الصور إل 
 :الترددمجاى 

Image filtering 
in the 
frequency 
domain:  

 

Preliminary Concepts, Extension to functions 
of two variables, Image Smoothing, Image 
Sharpening, Homomorphic filtering, 2D- DFT, 
2D- FFT, 2D- DCT, Fundamentals of 2D-
wavelet transform, Image pyramids, sub-
band coding 

4th, 5th  

4 

4 

 استعادم الصورم
 

 
Image 
restoration: 

Reasons for image degradation, Model of 
image degradation/restoration process, 
Noise probability density functions, Image 
restoration using spatial filtering (Mean filters, 
Order statistic filters and adaptive filters), 
Inverse Filtering, MMSE (Wiener) Filtering  

6th , 7th 

4 

  8th (نظري) اختبار نصف الفصل 5

6 

معالجة الصور 
 الملونة:

Colour Image 
Processing: 

Colour Fundamentals, Colour Models, 
Pseudo-colour image processing. 

9th , 

10th 
4 

7 

 :ضسط الصورم
Image 
Compression:  

 

Fundamentals of redundancies, Basic 
Compression Methods: Huffman coding, 
Arithmetic coding, LZW coding, JPEG 
Compression standard, Wavelet based 
image compression 

 , th11
th12 

4 

8 
 تقطيع الصورم:

Image 
Segmentation: 

Edge based segmentation, Region based 
segmentation, Region split and merge 
techniques, Region growing by pixel 
aggregation, optimal thresholding. 

13th , 

14th 
4 

9 

 :التعرف على األصياء

Object 
Recognition: 

 

Patterns and Pattern Classes 
Decision-Theoretic Methods 
Structural Methods 

15th 

2 

  16th (نظري) الفصى نهاية اختاار 10
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األسابيع والساعات الفعليةعدد   
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 16 32 

 

 

 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   
 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. 

H 

1 

Digital image Representation 
  -Reading, Displaying, Writing Images using MATLAB 

       Resize given image, Convert given color image into gray-

scale image 

       Convert given color/gray-scale image into black & white 

image 

       Draw image profile, Separate color image in three R G & 

B planes 

- Data Classes, Image Types using MATLAB 
-Use the MATLAB library and MATLAB Digital Image Processing 

Toolbox (IPT) 

Vectors and Matrices, m-Files (Scripts), For loop, Indexing 

and masking, 

Vectors and arrays with audio files  

1st , 2nd 

4 

2 

Converting Between data classes and Image Types 

Introduction to M Function Programming using MATLAB 

Digital Image Processing 1 - 7 basic functions  

Digital Image Processing 2 - RGB image & indexed image  

Digital Image Processing 3 - Grayscale image I  

Digital Image Processing 4 - Grayscale image II (image data type 

and bit-plane)  

Digital Image Processing 5 - Histogram equalization Digital Image 

Processing  Image Filter (Low pass filters) 

 3rd, 4th 

4 

3 

Image Enhancement in the Spatial Domain: 
   -Smoothening and Sharpening Spatial Filters 

   - Intensity Transformation Function (MATLAB) 

-Project: Part 1 Digital Image Processing Application (Design) 

- Histogram Processing and Function Plotting (MATLAB) 

5th,6th  

4 

4 

Computing and Visualizing the 2D DFT (MATLAB) 

Project: Part 2 Digital Image Processing Application 

(Implementation) 
7th 2 

  8th   (Midterm Exam)  الفصى نصف اختاار 5

6 
To write in MATLAB and execute program for geometric 

transformation of image : Translation  , Scaling , Rotation , 

Shrinking , Zooming  

9th 2 

7 
To understand various image noise models and to write programs 

for image restoration  
10th,11th 4 
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 -Remove Salt and Pepper Noise  

 -Minimize Gaussian noise  

 -Median filter and Weiner filter  

8 

Write and execute programs to remove noise using spatial filters  

- Understand 1-D and 2-D convolution process  

- Use 3x3 Mask for low pass filter and high pass filter  

12th 2 

9 

Write and execute programs for image frequency domain filtering  

- Apply FFT on given image  

- Perform low pass and high pass filtering in frequency domain  

- Apply IFFT to reconstruct image  

13th 2 

  Final Exam  14th ( عملل) الفصى نهاية اختاار 10

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 24 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرم -
 discussion والمناقصة الحوار -

 Brainstorming الذهنل العصف -

 Problem solving المصاالت حى -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحااام -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملل التطايق -

 projects والتااليف والمهاك المصروعات -

 Self-learning الذاتل التعلك -

  Cooperative Learning التعاونل التعلك -

 الزمالء اين الخارات تاادى -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 MATLAB القراءة والعرض وكتابة الصور باستخدام 1

Reading, Displaying, Writing Images using MATLAB 
2 2.5 إردي

th
 

 ترجمة ، تحجيم ، دوران ، انكماش ، تكبير :برنامج التحول الهندسي للصورة 2

Program for geometric transformation of image:  

Translation  , Scaling , Rotation , Shrinking , Zooming 
5 2.5 إردي

th
 

 تطبيق معالجة الصور الرقمية )التصميم(األول المشروع: الجزء  3
Project: Part 1 Digital Image Processing Application 

(Design) 
8 2.5 جماعل

th
 

 تطبيق معالجة الصور الرقمية )التنفيذ( 2المشروع: الجزء  4

Project: Part 2 Digital Image Processing Application 

(Implementation) 
10 2.5 جماعل

th
 

 Total Score 10  إجمالي الدرجة%  
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vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجاات التاليفات

Assignments 
All 10 7 % 

 % Quiz th4 10 7( 1) قصير اختاار 2

3 
 نظري) Midterm Exam نصفل اختاار
 ( وعملل

th8 20 13 % 

 % th14 50 33 نهائل عملل اختاار 5

 % th16 60 40 نهائل تحريري اختاار 6

 % Total  150 100 المجموع 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .2

1. Title: “Digital Image Processing”. Author(s)/Editor(s): R. C. Gonzalez and R. E. 

Woods. Publisher: Pearson-Prentice-Hall, 2008 ISBN: 0-13-168728-x, 978-0-

13-168728-8 Edition: third 

 :Essential References المراجع المساندة .1
2. Title: “Digital Image Processing using Matlab”. Author(s)/Editor(s): R. C. 

Gonzalez, R. E.Woods, S. L. Eddins. Publisher: Pearson-Prentice-Hall, 2004 

ISBN: 0-13-008519-7 Edition:2nd 

3. Digital Image Processing, Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods, Third 

Edition, Pearson Education,  2006 

4. Al Bovik (ed.), “Handbook of Image and Video Processing”, Academic Press, 

2000 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .1
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ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتك اتااة السياسة العامة للمقرر إيما يتعلق ااآلتل:اعد الرجوع إلى لوائح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرك إل حاى عدك الوإاء اذلك.75يلتزك الطالب احضور  -
المقرر تقريرا احضور وغياب الطالب للقسك ويحرك الطالب من دخوى اسمتحان إل حاى تجاوز أستاذ يقدك  -

 % ويتك اقرار الحرمان من مجلس القسك.25السياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارم إذا تأخر لمدم راع ساااعة لثال  مرات إل الفصااى الدراساال يساامح -
 المحاضرم. دخوى يمنع من اسلتزاكوعند عدك ، المقررأستاذ عن ثال  مرات يحذر صفويا من يادم ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوااط اسمتحان  3

 ( دقيقة من ادء اسمتحان 20س يسمح للطالب دخوى اسمتحان النهائل إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تسيب الطالب عن اسمتحان النهائل تطاق اللوائح الخاصة انظاك اسمتحان إل الالية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمصاريع  4

ضاااااوااط تنفيذ التاليفات و الفصاااااى ويحدد مواعيد تساااااليمهاالمقرر نوع التعيينات إل اداية أساااااتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 يحرك من درجة التاليف الذي تأخر إل تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب إل تسليك التاليفات  -

 : Cheating السش 5

 سئحة صؤون الطالب. عليه إل حاى ثاوت قياك الطالب االسش إل اسمتحان النصفل أو النهائل تطاق -
 إل التاليفات والمصاريع يحرك من الدرجة المخصصة للتاليف.االسش او النقى إل حاى ثاوت قياك الطالب  -

 :Plagiarismاسنتحاى  6

 ألداء اسمتحان نيااة عنه تطاق الالئحة الخاصة اذلك طالبإل حالة وجود صخق ينتحى صخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثى استخداك المواايى أو مواعيد تسليك التاليفات ..... الخ -
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