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ABSTRACT 

The didactic bags which are programs designed to replace the teacher in a 

certain scientific field, are the modernist didactic means which proved great activity in 

the didactic process and due to the importance of the images processing field of 

computers, so It has been constructed in this paper on designing of didactic bag in the 

bases of the images processing field which is considered as one of the classification of 

computer imaging. 

The research deals with the images processing in that the idioms. It deals the most 

famous idioms of images processing. It also treats of some of the images folders shapes. 

It deals with parts of images processing in detail as well as giving instance to illustrate 

each of these parts. It deals with the associating process with the parts of the images 

processing in that digital filtration and mathematical rolling, besides it deals with the 

special commands in the images processing in some programming languages as Matlab 

language, c++ language and visual basic language with giving some instances. The 

paper also contains a show for some internet sites in order to give the opportunity to the 

user to increase his knowledge and expertise if he wishes to sight the internet sites. 

Keywords: image processing, learning bag,electronic learning 

 صميم حقيبة تعليمية في أساسيات معالجة الصورت
 غادة محمد طاهر قاسم

 جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسوب والرياضيات
 20/10/2010تاريخ قبول البحث:                                    01/08/2010تاريخ استالم البحث: 

 الملخص
عليمية والتي هي عبارة عن برامج تصمم لتقوم مقام المعلم في حقل علمي معين من أحدث تعد الحقائب الت

الوساااائل التعليمياااة والتاااي أيةتااار فاعلياااة ةةيااارة فاااي العملياااة التعليمياااة ور اااراس نهمياااة حقااال معال اااة الصاااور للدارساااين 
عليمية في أساسيات حقل معال ة والباحثين في م ال الحاسبات لذلك تم الترةيز في هذا البحث على تصميم حقيبة ت

 الصور والذي يعد أحد أصناف التصوير الحاسوبي.
تناااول البحااث موضااوج معال ااة الصااور ماان حيااث المصااللحات  و تاام تناااول مع اام وأ اا ر المصااللحات 
الخاصاة ممعال اة الصااور ةماا تاام تنااول معاا  مان هيلااات ملالاات الصاور وفناالس عان ولااك تام تناااول أجازا  معال ااة 

التالصيل مع  علا  أمثلة لتوضح ةل مان هاذا انجازا  ةماا تنااول البحاث العملياات المرافقاة نجازا  معال اة الصور م
يعاااتات الخاصااة ممعال ااة ولااك تناااول البحااث ا   لااىالصااور ماان حيااث التر اايح الرفمااي واللااا الرياضااي وبا ضااافة 

ماااع  علاااا  معااا  Visual Basic ولجاااة  ++Cولجاااة  Matlabالصاااور فاااي معااا  لجاااات الةرم اااة ومن اااا لجاااة 
انمثلة،كما تنمن البحث عرض لبع  موافع االرتررير وولك لمانح المتاتخدم الالرصاة لزيااعة معلوماتار و ةرتار فاي 

 حالة رغةتر ماالطلج على موافع االرتررير.

 .التعليم االلكتروري حقائب تعليمية، معال ة صور، الكلمات المفتاحية:
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 : المقدمة  -1

حاصاال فااي تكنولوجيااا المعلومااات ور ااراس للرال ااار التقنااي والمعرفااي والثقااافي لااذلك ةااا  ماان ر ااراس للتلااور ال 
النروري جداس أ  رواكب هذا التلور ورتايرا ورتعااي  معار ورحاكيار ورتارجم لن ارين القادرات ال ائلاة علاى االبتكاار 

 من  لل توظيف الحاسوب في العملية التعليمية.
ساااال الاااذي تن اااه علاااى ضاااوئر انجياااال ةافاااة ور ااارا نهمياااة الاااتعلم والعملياااة ولكاااو  عملياااة الاااتعلم تعاااد ان

التعليميااة لاادف ةافااة  اارائح الم تمااع لااذلك ةااا  البااد ماان اسااتخدام انساااليب  الحديثااة فااي العمليااة التعليميااة حيااث تاام 
مان أحادث  اساتخدام الحاساوب والاذي يعاد  لاىاستخدام أساليب متعدعة تدرجر في مراحال تلورهاا حتاى تام الوصاول 

 الوسائل المتتخدمة في العملية التعليمية.
التعليميااة ماان أرفااى انساااليب  حقائاابيعااد اسااتخدام وتوظيااف الحاسااوب فااي  دمااة العمليااة التعليميااة وبنااا  ال

العلميااة الحديثااة والتااي أيةتاار فاعليااة ةةياارة فااي العمليااة التعليميااة لاادف المتلقااين حيااث تتميااز هااذا انساااليب الحديثااة 
 د والتجيير والخروج من الروتين المتكرر والرتيب الذي يلجى على انعا  التدريتي عا ل ح رات الدراسة.مالت دي

وجوع الكثير من تلةيقات الحاسوب التي تاليد فاي عملياة التعلايم والاتعلم ولعال مان أهم اا   لىت در ا  ارة 
أ  يتتاليد من  دماتر في م اال التادري   المعلم وباستلاعةف و بررامج س ل  Power Pointبررامج الباور بوينر 

 التلميذ   لىورقل هذا الم ارة 

 :الحقيبة التعليمية 2-

أوهااا    لااىأساالوب لتتاا يل العمليااة التعليميااة لنقاال وتوصاايل الماااعة العلميااة أو المعرفااة م اا ل أعماا   يهاا  
اس ماا ي او  هاو رالتار المنالاذا بدراسااة الللباة. وفاد جارت العااعة عناد  رتااج الةرراامج التعليماي مااه  يقاوم المصامم  وةثيار 

 [7]لتلك الماعة.  ةالتعليمي الحقيبةموضوج معين وبنا  برامج 

فااي أساساايات معال ااة الصااور مهساالوب عاارض  ةالتعليمياا  حقيبااةتاام تقااديم الماااعة التعليميااة ماان  االل بنااا  ال 
آ ار ا لماام ماللجاات الةرم ياة  ي  ومبتط ال يتتوجب للمتاتخدم ساوا  أكاا  طالبااس أم مادرل المااعة أم أي  اخ  

غايتاار المن ااوعة فااي الااتعللم والتعلاايم ماان  االل عاارض واج ااات   لااى لبحااث و يقااوعا الن ااام الااذي تاام  ر اااتا فااي هااذا ا
الموضاوج المللاوب   تياارتتنمن المواضيع م  ل محيث يتم التنقل بين هذا المواضيع أو باين الواج اات متا ولة ال

عو  ته ير، حيث تم تناول الموضوج من جواربر المتعدعة من حيث المصللحات وأرواج أية معلومة   لىأو الوصول 
 [7]ملالات الصور، ومن يم أجزا  معال ة الصور. 

 :ةالتعليمي لحقيبةضوابط تصميم ا 3-

 تصميم الشاشات:  1-

ض، لكور اا يتتنتج من البحوث في م ال التعلم أ  الباحثين فد أعلوا اهتماما لعملية تصميم  ا اات العار 
العديد من النوافذ نعا  وظائا   لىتتاهم في ف م المعلومات وتثةيت ا لدف المتعلم وعاعة تقتم  ا ات العرض 

مقدمات، هوام ، فوائم، عناوين، عناوين فرعية، أهداف، ر ، رسوم، تمارين، معال اة  [4]معينة تتكو  من: 
 وتجذية.



 تصميم حقيبة تعليمية في أساسيات معالجة الصور 
 

 

69 

 استخدام تسهيالت الرسوم: 2-

لاتعلم مالحاسابة والبحاوث المن اورة فاي هاذا الم اال أهمياة الرساوم وعورهاا فاي تعزياز التالاعال أكدت أعبيات ا
ال  بااين طرفااي العمليااة التعليميااة  الماادرل والمااتعلما ووجااد أ  ةالااا ة العمليااة التعليميااة تعتمااد علااى االتصااال الالعاال

مدرل فاي  يصاال المااعة، فادعر بين المدرل والمتعلم.  و أ  الرسوم تتاهم في تعريف التالاعل وتت يل عور ال
تتا يل العملياة   لىاستخدام التت يلت التي توفرها الحاسبات في رسم الصور التوضيحية وصوالس   لىالنرورة 
 [6]التعليمية. 

 المرونة والسهولة في االستخدام : 3-

 ي ب أ  ي و  الةررامج التعليمي س ل االستخدام ويتم تحقي  ولك من  لل: 
ات ضامن الواج اات مان  تياار الموضاوج المللاوب عراساتر وولاك ماساتخدام اال ا تياار  حراس فاي المتعلم ي و  -

 أجل التيلرة على الحوار بين المتعلم والةررامج التعليمي.
عدم تقييد المتعلم عند فرا تر للماعة العلمية مه  يةدأ من بداياة المااعة بال ي او  عارض النصاول التعليمياة  -

 وب من الواج ة المللوبة.الملل  تيارمارتقا  اال

 س ولة التنقل بين أجزا  الةررامج التعليمي والخروج منر. -

أفصى حد مم ان وولاك منغناا  الةرراامج التعليماي منر ااعات ضارورية   لىتقليل ال  د المةذول من المتعلم  -
 [5]في ةل  لوة. 

 السرية والمحافظة على النص التعليمي والتمارين وتقارير المتعلمين: 4-

 ااراس للتالاعاال الحاصاال الااذي تولاادا الحقيبااة التعليميااة بااين المااتعلم والاان  التعليمااي واعتماااع المااتعلم علااى ر
الحاسبة في التزوع مالمعلومات لذلك ي ب الحالاظ على صحة المعلوماات مان التجييار الحاصال مقصاد أو بادو  

 [5] فصد.

 وجود أمثلة وتمارين عديدة في وحدات التعلم : 5-

بن ر االعتبار عند تصميم الةررامج التعليمي أ  ي و  هناا  أمثلاة وتماارين عديادة لوحادات  ي ب أ  يؤ ذ
 [5]التعلم الرئيتة.

 مساوئ الطرائق التقليدية في التعليم : 4-

أ  اللاالب انفاال متااتوف ي ااعرو  مااالحرج رتي ااة أ لااائ م أمااام اي اارين ممااا يزيااد فااي تعقياادهم وي ااو  لاار  1-
 يات م.انير التيئ على رالت

ال ي ااو  اللاالب أحااراراس فااي اكت اااف المعرفااة ةمااا يرياادو  باال ي ورااو  مقياادين مالمواضاايع والماااعة التعليميااة  2-
 التي يعلي ا المدرل في الصا.

   الماعة التعليمية ت عر المدرل مالكلل والملل فربما تعلي اللالب المته ر فرصة للتعلم، وال تاليد اللالاب  3-
 التريع التعلم.

 التعليم في غرف صفية م لا جداس، وغير فعال م  ل  ائع فيما يتعل  ماالسترجاج والتذةر  ملي ا. 4-
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التعليم التقليادي للصاالوف يتللاب  علاا  واجباات بيتيار للصاا محياث يالعال ال مياع ال اي  رالتار ويخرجاو   5-
 ما جامة رالت ا.

ف والتالاعال المتاتمر ماع المعلوماات، نر اا محادعة    اللرائ  التقليدية ال تثير لدف الماتعلم غاياات االكت اا 6-
 ممدة تمنية معينة.

   التعليم التقليدي فائم على أسلوب الحالظ الروتيني وفلة رمو الم اارات العقلياة وال يتايح الترةياز علاى الال ام  7-
 بل يرةز على االمتحارات واالعتماع على عور انستاو العارف والم يمن.

اللالب وال ت ا ع اللالاب علاى التالاعال   لىوج د ةةير في توصيل الماعة التعليمية  وفر طويل  لىتحتاج  8-
ماااع المااااعة التعليمياااة، ن  الاااتعلم ب اااذا اللريقاااة ي اااو  جماعيااااس وغيااار فااارعي والللباااة ي اااعرو  ماااالخوف مااان 

 الم ارةة ن  العاعات ت عل م ي عرو  مالغبا   وا أ للوا.

ال ااواهر اللةيةياة أو الم اااالت التايمن الصااعب أو المتاتحيل ع ول ااا فااي عادم فاادرت ا علاى تمثياال ومحاكااة  9-
 الوافاع مثاال ال راحاة وتعلاام ايااعة اللااائرات أو الت اارب الم لالااة أو التاي في ااا  لاورة مثاال التالااعلت النوويااة

[2]. 

 دور الحاسبة في العملية التربوية والتعليمية : 5-

االسااتالاعة ماان هااذا الوساايلة   لااىالصااناعية، ظ اارت الحاجااة  مااع ارت ااار الحاساابات الماي رويااة فااي الاادول 
اسااتجلل ا ةعامااال متاااعد فااي محاايط التعلاايم ممختلاااا  إلااىالالاعلااة،  ااهر ا  ااه  أج اازة التتااا يل التاامعي والمرئااي و 

متتوياتر. وبادأت ال امعاات ومعاهاد التعلايم وال ارةات حملاة واساعة لةناا  م موعاة مان الةرام ياات والةارامج ال ااهزة 
  تى المناحي العلمية وا رتارية. ةارر وات أير واضح في التالكير مهساليب التعلم وتلويرها. في

البد أ  رالكر م  ل جاع فاي االساتالاعة مان  م اراات الحاسابة االلكترورياة لتلاوير العملياة التعليمياة، فتحقا   
ق للللبااة والمدرسااين مات اااا الحاسااابات ال امعااة بااذلك هاادفين أول مااا، تلااوير العمليااة التعليميااة، وياري مااا : فااتح آفااا

 [4] االلكترورية وةيفية التعامل مع ا.

   الحاساابة تمتلااك طافااة هائلااة مم اان ا فاااعة من ااا و ياار ماان يحاادع ولااك المدرسااو  العاااملو  فااي الماادارل  
ال الحاسابة ممن هم على وعي منم ارات الحاسبة. وهنا  عوامل رئيتية أ رف البد أ  تؤ ذ معين االعتبار عند  ع 

انج اازة المناساابة،  ا تياااركوساايلة تعليميااة فااي الماادارل، مثاال ةالااا ة المعلمااين فااي التعاماال مااع أج اازة الحاساابات، و 
وتن اايم مختةاارات الحاساابات وتااوفير الةرم يااات اللتمااة وتن يم ااا محيااث يتاا ل الوصااول  لي ااا عنااد الحاجااة. وت اادر 

 في العملية التعليمية ومن ا: مع  التوصيات في استخدام الحاسبة   لىا  ارة 
الماادارل ته ااذ معااين االعتبااار عاارض جميااع الللبااة للثقافااة   لااىوضااع فلتااالة تربويااة واضااحة  ع ااال الحاسااب  1-

العامة في م االت الحاسبة واستخدام ا في التعلايم وإكتااب اللالاب الم اارات الالنياة ل فااعة مان  م ارات اا فاي 
 التلةيقات العلمية.

 والتكنولوجيااة.     اار فااي من اااج الحاساابة وتحديثاار ماسااتمرار فااي ضااو  المتاات دات التربويااة والعلميااة  عاااعة الن 2-
[2] 

 مكونات نظام التعليم المساعد باستخدام الحاسبة االلكترونية : 6-

يقصاااد ماااالتعليم المتااااعد، تاااوفير الوسااايلة المناسااابة لتنمياااة ملكاااات الللباااة فاااي جاراااب مااان جواراااب المعرفاااة، 
كو  الحاسبة االلكترورية هذا الوسيلة، فان  ولاك يعناي االساتالاعة مان هاذا الوسايلة مهسالوب ماا مان انسااليب وعندما ت
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أوها  الللبة واستثمار  م ارات م الكامنة مان  الل التالاعال   لىلتت يل العملية التدريتية ورقل المعرفة م  ل أعم  
 ال ي  بين اللالب والحاسبة االلكترورية.

 تاعد ماستخدام الحاسبات االلكترورية يتكو  من  قين :والتعليم الم
  لاىحوي الماعة العلمية، مصاغة مهسلوب مدرول يجلاي المتااحة انهام مان جاراب تم موعة الةرامج التي  1.

آ اااار. تتااااارد هااااذا الم موعااااة ماااان الةاااارامج، برام يااااات أساسااااية تتاااا ل عمليااااة ا ضااااافة والحااااذف والتعااااديل 
خ. وتماانح المتااتاليدين سمدرساااين وطلماااسس القاادرة علااى  يقاااف التناليااذ أو  عاعتااار أو واالسااتدعا  والخااز  ... الاا 

ورحااو ولااك. ةمااا تناام هااذا الةرم يااات انساسااية اللجااات الةرم يااة   تيااارعةاار مقاااطع الن ااام، أو اال االرتقااال
 اللتمة  ر ات م مة التعلم المتاعد.

ن اااام، وتنااام الحاسااابة االلكترورياااة وانج ااازة اللرفياااة م موعاااة انج ااازة والمعااادات التاااي تتاااتخدم ا بااارامج ال 2.
 [4]وال ا ات وأج زة الرسم وةل ما تحتاجر الةرامج من أج زة متخصصة أ رف. 

 الوسائط المتعددة والتعليم:   7-

التقلاار تلةيقااات الوسااائط المتعاادعة مااا ي ااول فااي  ياااالت التربيااو  أكثاار ماان أي رااوج آ اار ماان التلةيقااات 
 [10] فع انمر، تقوم منخ انعرينالين في  رايين التوق ل ؤو  تلوير العملية التعليمية.ويةدو أر ا في وا

وه ااذا ت اامل الوسااائط المتعاادعة تلةيقااات الحاساابة التااي يم ن ااا تخاازين المعلومااات مه اا ال متعاادعة وت اامل النصااول 
 وانصوات والرسوم والصور الثابتة والمتحرةة  الاليديويةا.

 ا أحد أفوف عناصر االتصال، البحث عن المعلومات، اكتتاب الخةرة من أية أجازا  يم ان أ  تكمن أهميت ا في ةور
 ا م ارية الواسعة في االرتباط واالتصال مع أي وسيط جديد.  لىتتصل ب ا والتةب في ولك يعوع 

دعة. لقاد فاام الكثيارو  وي ب الت ديد على أ  المعلمين يؤعو  جز اس أساسياس في عملية التعلايم بواسالة الوساائط المتعا 
بت  يع فكرة موت الثقافة متةب تقارة الوسائط المتعدعة، ولكن هذا ينافي الوافع فالوسائط المتعدعة تعزت مان أسااليب 
التثقياف القياسااية. وتاوفر الوسااائط المتعادعة فااي م اال التعلاايم طريقاة جدياادة للمعلماين تتاااعد علاى ت اا يع أحاد أراادر 

 وهي الالنول. عناصر التعلم وأهم ا أال

 أساليب التعلم بمساعدة الحاسبة االلكترونية : 8-

ع وائياس بل هنا  وسائل وطرائ  يم ن للم تمين ب ذا الميدا   تباع ا،  و أ   أسلوباس    التعليم والتعلم لي   
ضااة مهفناال مااا الماااعة المعرو  اسااتيعابعمليااة التعلاايم هااي تلااك المعرفااة التااي تم اان المتااتاليد  طالباااس أو متاادرباسا ماان 

 : متاعدة الحاسبة االلكترورية من ايم ن. وهنا  أساليب مختلالة للتعلم م

 :(Tutorial)األسلوب التعليمي اإلرشادي  1.

تتتخدم الحاسبة في هذا الم ال  علا  اللالب رال  المعلومات الموجوعة أساساس في ةتاب تعليماي، ومان 
فقارات فصايرة علاى وفا  ترتياب منلقاي، ت  ار ةال فقارة غالبااس فاي   لاىأمثلة ولك أ  يقتام الةرراامج موضاوج الادرل 

صااورة صااالحة ماان المعلومااات علااى ال ا ااة وتلي ااا صااالحة أ اارف تحااوي سااؤاالس يتناااول تلااك الالقاارة التااي عرضاار مااع 
فقارة أ ارف وإوا   لاى االرتقاالا جامة المناسبة فنوا ةارر صاحيحة ياتم  ا تيارمع  الحلول النمووجية وعلى اللالب 

العاارض ويحاااول ف اام   لااىكاراار  لااه يعلااي اللالااب معاا  التنةي ااات لكااي يااتم ن ماان تصااحيح الخلااه أو أ  يرجااع 
الموضوج مصورة أحتن مما يعاين الماتعلم علاى مزياد مان الاتال م ل واربار. ويلحاظ هناا أ  انسالوب يتااير ةثياراس مان 
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وفاا  معاادل  لاااا وإم اراتاار ويااتح م فااي تاادف  اللتمااة لتحقياا  تعلاايم فعااال، فااالمتعلم يتااير فااي تعلماار علااى  المباااع 
المعلومات مالقدر الملئم لر ةما أ  متتوف الماعة التعليمية يتحدع للتجذية الراجعاة النات اة عان روعياة  جاماة اللالاب 

 [6][5]المحدعة لمتتواا. 

 :(Drill and Practice)أسلوب التمرين والممارسة  2.

  لاىن انسللة والتمارين المتدرجة مالصاعوبة تقاوم الحاسابة بتقاديم ا وهو أفدم انرواج  و يتنمن م موعة م
اللالاب حتاب فدرتاار ماع  م ارياة التكاارار وا عااعة ماان عو  ةلال. ويتاوافر لللالااب ب اذا اللريقاة، الماارا  علاى جميااع 

واال تبااارات التمااارين التااي تتاااعد علااى تثةياار مااا تعلماار، و اصااة فااي المااواع التااي تعتمااد علااى ا كثااار ماان المتااائل 
كالرياضاايات والاليزيااا ، ... وغيرهااا وتتاايح هااذا اللريقااة لللالااب أيناااس االهتمااام الااذي يتمنااى مع اام انساااتذة لااو ةااا  

 [6]لدي م الوفر الكافي لتوفيرا للللب ةافة. 

ويحمال هاذا     هذا اللريقة ت بر اللريقة التامقة  ال أر ا ترةز على تقديم روعياات مان التمريناات مختلالاة المتاتوف.
انسلوب ما ي ماع باين هاذين انسالوبين معااس، ةاه  يقادم معاد المعلوماة تماارين بادالس مان ساؤال. ويحمال هاذا انسالوب 

التعلم المالرع فالحاسبة االلكترورية ت عل عملياة تالرياد التعلايم أكثار سا ولة  و   لىبين طياتر استخدامية هائلة مالنتبة 
الم ا لت   تياارالح وف ال ةال طالاب علاى حادة واساتخدام أعائار التااب  أساسااس يم ن برم ت ا لمتامعة س لت ر ا

والمالاااا يم ال ديااادة التاااي ساااوف يتعااارض ل اااا فاااي الخلاااوة التالياااة ولكاااو  هاااذا انسااالوب أكثااار انسااااليب سااا ولة فاااي 
ف الابع  أرار االستخدام فنرر يعتةر حتى اي  انكثار ر احااس، وماع ولاك فقاد وجاد فقاد  اديد لارواج هاذا انسالوب ويار 

أساالوب راااجح فااي باارامج تعلاام اسااتخدام ايلااة الكاتبااة مااثلس. ولكاان ال يصاالح لكتامااة باارامج لموضااوعات تتللااب تالكيااراس 
 [5]وتهملس. 

 :(Modeling and Simulation)أسلوب النمذجة والمحاكاة  3.

 و يااتم بواساالة الحاساابة  يتااتخدم هااذا انساالوب  ياارا  معلومااات المااتعلم وتياااعة  ةرتاار فااي الحياااة الوافةيااة،
االلكترورياة  ي ااع أوضاااج تمثال الوافااع الحقيقاي، يتالاعاال مع اا الماتعلم أينااا  الاتعلم. وماان انمثلاة علااى هاذا انساالوب 
تاادريب مااادير  ااارةة علاااى ةيفياااة اتخاااو القااارارات فاااي ال واراااب المختلالاااة التاااي تتعلاا  م ااارةتر مااان حياااث التعامااال ماااع 

 زبائن أو المتت لكين والتعامل مع رؤسا  انفتام ان رف ... ووضع الميزارية ...ال رةات ان رف والتعامل مع ال
وتتااتخدم هااذا انساالوب  اارةات اللياارا  فااي تاادريب طياري ااا أو الماارافةين ال ااويين وولااك مني اااع أوضاااج  

 ثاارة فااي التاادريب م اااب ة تماماااس للملحااة ال ويااة الحقيقيااة أو المراابااة ال ويااة. مصااورة عامااة يتااتخدم هااذا انساالوب م
و اصة في الحاالت التي تتللب م ارة عالية ا تقا  والتي في ا مع  المخاطر أو تكلا ةثيراس أو يخ ى علي ا من 

 [5]التلا رتي ة التعامل مع ا مهسلوب  له. 

 :(Dialogue Mode)أسلوب الحوار  4.

علاايم ممتاااعدة الحاساابة االلكتروريااة يعتةاار الحااوار المبا اار بااين اللالااب والحاساابة االلكتروريااة ماان أساا  الت
وي اااري هاااذا الحاااوار مقصاااد تااادري  مااااعة معيناااة وياااتم تقاااديم المعلوماااات م امل اااا لللالاااب فاااي رااا  تةرم ااار الحاسااابة 

 [5]االلكترورية. 
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وتعاارض الماااعة التعليميااة محيااث يتالاعاال المااتعلم مع ااا  و ي ااو  هنااا  سااؤال ماان الحاساابة وجااواب ماان المااتعلم ي  اار 
يم تقوم الحاسبة بتحليل ا جامة وتقارر ا ما جامة المخزورة في ا والتي ةا  فد وضع ا المةرمج يم يازوع على ال ا ة 

 [3]المتعلم منجامات مناسبة وإر اعات الخلوة القاعمة. 

 وحتب طةيعة  جامة المتعلم أو مدف صحت ا يتقدم في عراستر لالقرات الماعة التعليمية.
  لااىعيااة مااتعلم مااع أساااتذة فااي عراسااة ماااعة تعليميااة  و يتااهل المعلاام اللالااب ويتااتمع ي اابر هااذا انساالوب تماماااس محا

 [5] جاماتر ويتخذ فراراس م ه  ا جامة يم يتم التقدم في عراسة الماعة التعليمية. 

ساابة ويعتمااد مقاادار  تقااا  الم ااارة أو اكتتاااب المعرفااة علااى فاادرة المةاارمج علااى برم ااة الماااعة التعليميااة وتزوياادها للحا
متااتوف تالكياار اللالااب فاان  ال اادف الن ااائي  تاحااة رااوج حقيقااي ماان التعلاايم   لااىم اا ل يثياار التالكياار للمااتعلم. وصااوالس 

المتالاعل ممتاعدة الحاسبة االلكترورية. وتكمان الصاعوبة الحقيقياة فاي م ا لة اللجاة، حياث يرياد اللالاب طارح أساللة 
فاادرت ا المحاادعة علااى ف اام معنااى التااؤال. ولحاال هااذا الم اا لة  علااى الحاساابة بلجتاار اللةيةيااة غياار أ  الحاساابة لاادي ا

فصاااار اسااااتخدام اللالااااب فااااي ةثياااار ماااان الحاااااالت علااااى م موعااااة محاااادعة ماااان الترةيبااااات اللجويااااة أو م موعااااة ماااان 
 المصللحات.

ومما ي در وةرا أ  الحاسبة االلكترورية يم ن أ  تقدم مواع تعليمياة مرساومة أو مصاورة فنالس عان المااعة 
التالتاااير والتوضااايح لااابع  المالاااا يم  اااالوياس بواسااالة ج اااات تتااا يل   لاااىعاااة. ةماااا يم ااان للماااتعلم أ  يتاااتمع الملةو 
 [3]صوتي.

 : (Solving Problem)طريقة حل المسائل  5.

يتلخ  هذا انسلوب في التعلم مه  يقوم بتناليذ بررامج سبقر ةتابتر و ز  في واكرة الحاسبة م رح ظااهرة 
صاول علاى رتاائج مختلالاة وفقااس لمدا لتار المختلالاة وتحليال هاذا النتاائج وياؤعي هاذا انسالوب أو مال وم ما وولاك مالح

 [5]عوراس م ماس في التمثيل والمحاكاة. 

 : ختياراالأسلوب  6.

التعاارف علااى ماادف اكتتاااب اللالااب الم ااارات الخاصااة مموضااوج معااين. وهنااا    لااى   هااذا انساالوب ي اادف 
 لكترورية ماستخدام هذا انسلوب هما :م اال  الستخدام الحاسبة اال

اسااتخدام ا متاااعداس فااي بنااا  اال تبااار: وفي ااا يااتم  ااز  م موعااة أسااللة تعاارض لللالااب وبصااورة ع ااوائية  .أ
 الحاسبة التي تبا ر بدورها في تقويم ا جامة.  لىويد ل  جاماتر 

 و ي لا  الماتعلم أماام الحاسابة استخدام ا في  عارة اال تبار: ويتم من  لل سيلرة الحاسبة علاى العملياة  .ب
االلكترورية ويد ل  جاماتر عن انسللة المعروضة التي سة  أ   زرار، وأ  عملياة التايلرة هاذا ال تعناي 
 لجا  عور المدرل،  و ي ب علير تعيين محتوف سير اال تبار وطريقتر مهسلوب راجح، ول ذا الم اال مزاياا 

فدرة المتعلم، ةما ي اب أ  ي او  محتاواا مناساباس لكال ماتعلم، أماا عديدة من ا : جعل اال تبار فرعياس وحتب 
المدرل فن  منم ارر التعرف على متتوف طلةتر من  لل ا جامات التاي تخاز  فاي الحاسابة ساوا  أكارار 
 له أم صحيحة، ويتم من  لل ولك معرفاة رقااط الناعا والقاوة لادف المتعلماين. وباذلك يم نار أ  يعادل 

 [3]ار محيث تلئم متتوف المتعلمين جميع م. في فقرات اال تب



 قاسمغادة محمد طاهر  
 

 

74 

 التعليم المساعد باستخدام شبكات الحاسبات : 9-

هاااي حاسااابة أو م موعاااة حاسااابات الكترورياااة ضاااخمة تتصااال ماااع  (Computer Network) اااب ة الحاسااابة 
 معن ا مخلوط اتصاالت هاتفية أو ماي روية، وعلى متافات متباعدة.

ن انج اازة اللرفياة وال ا ااات والحاساابات الماي رويااة، ويحا  لكاال متااتاليد االرتباااط تارتبط مااع ةاال حاسابة م موعااة ماا 
 مهية حاسبة ضخمة مبا رة.

تتتخدم الحاسبة في الحصول على المصاعر والمعلومات مان أمااكن أ ارف عان طريا   اب ة رباط متصالة 
 بواسلة  لوط ال اتا  و يتتليع الللبة  ز  وتن يم وتحليل المعلومات والمصاعر التي يحصلو  علي ا.
ة ت مع عادة وفد تكو   ب ة الحاسبات محلية تقع ضمن مدينة واحدة أو وطنية ضمن فلر واحد، أو فومي

 أفلار أو عالمية ت مع عدة بلدا .
وي مع هذا انسلوب بين انسلوبين انول وانسلوب الثااري فنالس عان امتاداعا لتجلياة أكثار مان متااحة واحادة. فاي 

تناام ةاال باارامج التعلاايم  (Software Library)م تبااة برام يااات مرةزيااة   لااىهااذا انساالوب تكااو  الحاجااة فائمااة 
فاعرة على تلةية مختلا االحتياجات. ومن فوائد هذا انسلوب، القدرة الالائقة على  ز  المعلوماات، المتاعد، وتكو  

ف نا  م تبة برامج ضخمة واحدة يتداول برام  ا المتتاليدو ،  و يم ن من  لل االستعمال معرفة أي الةرامج أكثار 
رعا ة الخلااوط ال اتفياة تااؤير ةثيااراس فاي ةالااا ة التراساال تاداوالس و ااعةية. أمااا جوارة اا المعتمااة فنر ااا غالياة التكاااليف وأ  

ج ااوع   لااىواالسااتعمال وأ  أي  لاال فااي م تبااة الةرام يااات يااؤير جلياااس فااي العماال وأ  بنااا  مثاال هااذا الم تبااة يحتاااج 
  [4]المتتاليدين لي  ل ا حدوع.  لىعلمية وفنية ةةيرة ... وفي ةل انحوال فن  سعة الخدمات التي تقدم ا ال ب ة 

 التعليم عبر اإلنترنت: 10-

   أساام  ااب ة ا رترراار لاام يعااد أسااما غريباااس علااى أي  ااخ  ولاام يعااد التعاماال مااع المعلومااات عاان طرياا  
ال ااب ة صااةباس. لقااد طاارأ  االل التاانوات الماضااية تلااور ةةياار علااى الوسااائل التعليميااة، فالااي الةلاادا  المتقدمااة أصاابح 

بد منر، فمع م مدارل الواليات المتحدة انمري ية أع لار  دماة ا رتررار فاي استخدام الحاسبة وسيلة تعليمية أمراس ال
صااالوف ا وأصاابحر تتااتخدم ا ةوساايلة تعليميااة.وا رتررر هااي  ااب ة عوليااة ةةياارة تتواصاال عةرهااا المليااين ماان أج اازة 

 [2]الحاسبات، لتباعل المعلومات م تى أرواع ا، أو حال  ا واسترجاع ا عند الللب. 
الةريد االلكتروري، وتباعل الملالات، وعقد المؤتمرات المرئياة، وعملياات االتصاال باين الم اترةين ورؤياة  ومن  دمات ا

معنا م الاابع  عو  حتااب للمتااافات وبتكلالاة فليلااة، وإجارا  المعاااملت الت ارياة عاان طريق اا، وعاادع مان الخاادمات 
 [2] التي ت  ر يوماس معد يوم.

 اتخااو رار، فيه اذ معاداس آ ار فاي تحقيا  التواصال باين المعلام والماتعلم، فبم ارع أما فاي م اال التعلايم بواسالة االرتر 
لقرار بتعلم لجة معينة سوا  ةارر لجة م رية أم برم ية أو رغةتك في تعلم أي أمر آ ر، فما عليك سوف النقار علاى 

ا اة وصالت حاسوبك ال خصي، حتاى لاو ةاا  الوفار منتصاا الليال، فيعارض علاى ال   لىتر الماول الموصلة 
لملات من الموافع التعليمية، التي يتاح من  لل ا التعلم مالنصول والصوت والصور المتحرةة أو الثابتة، من عو  

مجاعرة غرفتك. ومن الواضاح أراك ال تتاتليع القياام ب اذا انمار مان غيار تاوافر ا رتررار، فمان غيار   لىأ  تنلر 
الوفاار ماان اللياال، أو أ  تتصاال مهحااد انساااتذة ال ااامعيين طالباااس مناار المنلقااي أ  تللااب ةتاماااس ماان الم تبااة فااي ولااك 
  [2] توضيح مع  انمور الجامنة في م ال معين.
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أتاحااار التلاااورات الحديثاااة فاااي تقاراااة  اااب ة االرتررااار فرصااااس ةةيااارة للتعلااايم المتاااند علاااى الحاسااابة. يم ااان 
المعلومااات   لااىر ال ااب ة الوصااول ايرااي لل ااخ  أ  يااتعلم م اا ل متااتقل عاان محاادعات الزمااا  والم ااا . وتتاايح لاا 

 [2]  الم مة المحدية مهفل ةلالة.
وبينما يتتخدم الةريد االلكتروري لتهعية انعمال اليومية، مثل توتياع الواجباات اليومياة، فان  ايمتار الحقيقياة 

أ  يتاااهلوا تكمااان فاااي اللريقاااة التاااي غيااار ب اااا العلفاااة باااين المعلااام واللالاااب. فالللباااة  اااارج الحصااا ، يتاااتليعو  
أ ذ موعد أو االرت ار على مد ل غرفة المدرل. وبنم ار م طرح انسللة    لىأساتذت م عما يريدو  عو  االضلرار 

 [2]  الحصة القاعمة.  لىعما ترع مالبال، بدالس من ةتابت ا 
ر، واالتصاال وتعد  دمة الةريد االلكتروراي باين المعلماين والللباة، والتبااعل الحار نعوات المن ااج ومحتوياتا 

مصااعر المعلوماات البعيادة سامات مميازة لماا يم ان لل اب ات ال ااملة   لاىمع الخةرا  عةر ال ب ة مبا رة، والوصول 
 [2]  االرتررر.   الكامل ل ب ة  االستخدام مات ااأ  تقدمر للتعليم  و أ  م تمع التعليم ةلر جاهز للقالز 

أفاصااي التااوق العالميااة، وتتاايح   لااىير مناااهج اياسااية، تصاال فا رترراار باارأي الخةاارا  سااتحول التربيااة بتااوف 
التكاليف، وتتاتةدل هيلاة التادري   ماه ة ع ال المتتحديات مترعة وإغنا ها مالمعارف ال ديدة، وتجني عن المباري 

 [2]  الم لالة ممدرسين متعاورين متالرغين.

 في التعليم :  مزايا استخدام االنترنت 11-

على توفير أكثر من طريقة في التدري  ولك أ  ا رتررر هي ممثامة م تبة ةةيرة تتاوفر تتاعد ا رتررر   1-
 في ا جميع الكتب سوا س ةارر س لة أو صةبة. 

الويائقيااة التااي ل ااا  انفاالماالساتالاعة ماان الةاارامج التعليميااة الموجااوعة علااى ا رترراار، االساتالاعة ماان معاا   2-
 علفة مالمن اج. 

 العلمية والتربوية.  انمحاثر االطلج على آ  3-
 [2]من الم لت والن رات.  ا صداراتاالطلج على آ ر  4-

 في التعليم (Electronic Mail) استخدامات البريد اإللكتروني 12-

هو تباعل الرسائل والويائ  ماستخدام الحاسوب ويعتقاد ةثيار مان    (Electronic Mail )الةريد ا لكتروري
  سااا ولة اساااتخدامر. ويعااازو  لاااىرياااد ا لكتروراااي مااان أكثااار  ااادمات ا رتررااار اساااتخداماس وولاااك راجاااع البااااحثين أ  الة

 Eager ,1994 الةريد ا لكتروري ويقول س لو لم يوجد الةريد ا لكتروري لماا وجادت   لىا رمو ا رتررر ب ذا الترعة
 [2]ا رتررر س. 

يعد التاةب انول ال اترا  ةثيار مان الناال فاي  -ا لكتروريالةريد  -بل ويذهب البع  أمعد من ولك ويقول من أرر
ا رترراار. ويعااد الةرياااد ا لكترورااي أفنااال بااديل عصاااري للرسااائل الةريديااة الوراياااة ونج اازة الالااااك . و رسااال الةرياااد 

ة @ ، وهذا العنوا  يترةاب مان هوياة المتاتخدم الذاتياة، متةوعاة من اار را لكتروري ي ب أ  تعرف عنوا  المرسل  لي
 [2]متةوعة مموفع حاسوب المرسل  لير. 

ويعتةر تعليم طلب التعليم على استخدام الةريد ا لكتروري الخلوة انولى في استخدام ا رتررر في التعليم وفد وةر 
معااااا  البااااااحثين أ  اساااااتخدام ا رتررااااار تتااااااعد انساااااتاو فاااااي التعلااااايم علاااااى اساااااتخدام ماااااا يتااااامى ماااااالقوائم الةريدياااااة 

 (Listserve)  .للالصل الدراسي الواحد حيث يتيح للللبة الحوار وتباعل الرسائل والمعلومات فيما بين م 
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العديد من الباحثين حول الوفر الذي يحتاجر ال خ  لتعلم الةريد ا لكتروري وعن علفاة  هذا وفد تتا ل
من النال يتتكثرو  الوفر الذي  حقاس ةثير س…. أ الوفر الذي أمناا المتعلم مالالوائد التي سوف ي ني ا فاستنت وا 

 [2] يمنورر في تعلم الةريد ا لكتروري لكنر استثمار حقيقي في الوفر وال  د والمالس.

 تطبيقات البريد اإللكتروني في التعليم:   1-12-

ب، كوسيط بين المعلام واللالاب  رساال الرساائل ل مياع اللال (Electronic Mail) استخدام الةريد ا لكتروري  1.
 رسااال جميااع انوراق المللوبااة فااي المااواع،  رسااال الواجبااات المنزليااة، الاارع علااى االستالتااارات، وةوساايط للتجذيااة 

اسااتخدام الةريااد ا لكترورااي ةوساايط لتتااليم الواجااب المنزلااي حيااث يقااوم انسااتاو بتصااحيح   (Feedback)الراجعااة
للاورق والوفاار وال  اد، حيااث يم ان تتااليم الواجااب  ا جاماة ياام  رساال ا ماارة أ ارف لللالااب، وفاي هااذا العمال تااوفير
 [2]المنزلي في الليل أو في الن ار عو  الحاجة لمقابلة انستاو. 

اساااتخدام الةرياااد ا لكتروراااي ةوسااايلة للتصاااال مالمتخصصاااين مااان مختلاااا عول العاااالم واالساااتالاعة مااان  ةااارات م  2.
 [2]وأمحاي م في  تى الم االت. 

 [2]تروري ةوسيط للتصال بين أعنا  هيلة التدري  وال لو  ا عارية. استخدام الةريد ا لك 3.

يتااعد الةريااد ا لكتروراي اللاالب علااى االتصاال مالمتخصصااين فااي أي م اا  مهفاال تكلالااة وتاوفير للوفاار وال  ااد  4.
 [2]للستالاعة من م سوا س في تحرير الرسائل أو في الدراسات الخاصة أو في االست ارات. 

والمعلماين وولاك منرساال التعااميم وانوراق  الةريد ا لكتروري ةوسيلة اتصال بين ال ؤو  ا عارية ماالوتارة استخدام 5.
 [2]الم مة وا علرات للللب. 

 العوائق التي تقف أمام استخدام اإلنترنت في التعليم :  2-12-

ثاة ل اا معا  العوائا ، وهاذا العوائا   ماا أ     المتتبع ل ذا التقنياة ي اد أ  ا رتررار ةجيرهاا مان الوساائل الحدي   
 تكو  ماعية أو م رية. وأهم العوائ  هي: 

 التكلالة الماعية.  1-
 الم اكل الالنية.  2-
 ات اهات المعلمين رحو استخدام التقنية .  3-
 اللجة.   4-
 انماكن الممنوعة.   لىالد ول  5-
 . (Search Engines)كثرة أعوات  مراكزا البحث 6-
 [2]الدفة والصراحة.  7-

 التصوير الحاسوبي :  13-

  لاااىهاااو عملياااة تحليااال ومعال اااة المعلوماااات المرئياااة بواسااالة الحاساااوب ويقتااام حقااال التصاااوير الحاساااوبي 
 صنالين مختلالين ولكن ما متدا ل  وهما :

 أوالس : الرؤيا الحاسوبية.
 [8]يارياس: معال ة الصور. 

 وبي.ا أصناف التصوير الحاس1ويةين ال  ل  
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 الرؤيا الحاسوبية :   1-13-
وهااااي عمليااااة تحلياااال الصااااورة للحصااااول علااااى معلومااااات عاااان الخصااااائ  ال ندسااااية والاليزيائيااااة والترةيةيااااة 
للعناصر وان  ال الم ورة ل ا في محاولة لتمييز هذا انجزا  أو ان ا ال أو الساتنتاج معا  الحقاائ  عان الصاور 

  [8] الرفمية.

 لجة الصور:معا  2-13-

وهو الحقل الذي يتم فير فح  الصور وتمثيل ا عن طري  عمل ر ام الرؤياا  الن اام البصاري عناد ا رتاا ا 
ور را نهمية حقل معال ة الصاورة للدارساين ل اذا الحقال ولحداياة هاذا الموضاوج لاذلك تام  ر اات هاذا البحاث ليتنااول 

 [8]أوسع ما يم ن من توايا هذا الموضوج. 

 بة التعليميةالحقي 14-

لااذلك  للدارسااينمعااد أ  تاام توضاايح مزايااا الةاارامج التعليميااة وفائاادت ا أعاالا ور ااراس نهميااة حقاال معال ااة الصااور       
ماان تلااك المزايااا وتتااخيرها لخدمااة المتعلمااين فااي م ااال الحاساابات ولااذلك آيررااا بنااا  بررااامج  االسااتالاعةكااا  البااد ماان 

حيث تم بنائر وفا  أسا  حديثاة وتاو ي الدفاة والبتااطة والحداياة فاي  ر اا   تعليمي للدارسين لم ال معال ة الصور
 هذا الن ام ةما تم تناول أوسع ما يم ن من توايا حقل معال ة الصور.

حيث يحوي الةررامج على عرض لحقل التصوير الحاسوبي والذي يمثل حقل معال ة الصور أحد أصنافر ما ضاافة 
 تعريف لكل من التصوير الحاسوبي وأصنافر وأجزا  ةل من ما. الرؤيا الحاسوبية مع  علا   لى

ولكو  حقل معال ة الصورة هو الحقل المللوب لةنا  الن ام عنار فقاد تام تناولار م اي  مان التالصايل حياث تام تنااول 
مصااللحات هااذا الحقاال وبعاا  ماان أرااواج ملالاتاار وأرااواج الصااور مااع تناااول عمليتااي تحتااين وةااب  الصااورة حيااث يااتم 

 اارح مالصاال لكاال جااز  ماان هااذا انجاازا  وباااللجتين العربيااة وا ركليزيااة مااع  علااا  أمثلااة لتوضاايح ةاال عمليااة   علااا 
وفناالس عاان ولااك ور ااراس نهميااة لجااات الةرم ااة مالنتاابة للدارسااين لعلاام الحاساابات م اا ل عااام ول  ااخال الدارسااين 

هاااي  اصاااة معااا  ال اااي ، وتاااهتي  لحقااال معال اااة الصاااور حياااث تعاااد ا يعااااتات التاااي تتعامااال ماااع معال اااة الصاااور
أرواج ملالات الصور وةذلك الجرض المللوب من  جرا  العمليات علاى الصاور  ا تلف صوصيت ا من  صوصية 

 التصوير الحاسوبي 

 الرؤيا الحاسوبية  معال ة الصور     

 أصناف التصوير الحاسوبي (.1الشكل )
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وتحوي هذا الالقرة على ا يعاتات التي ل ا علفة ممعال ة الصور في لجاات الةرم اة المختلالاة ومن اا اللجاات الحديثاة 
ويراف  هذا الالقرة فقرة أ ارف تعتةار وات أهمياة ةةيارة للبااحثين  Matlabجة ول ++Cولجة  Visual Basicمثل لجة 

وال تقل أهميت ا عن لجات الةرم ة أال وهي مواضيع ا رتررير  و تم فاي هاذا الالقارة تزوياد البااحثين مموافاع ل رترريار 
ا يمتااات الن ااام ماسااتخدام لماان يرغااب اسااتخدام  ااب ة ا رتررياار لتوساايع آفاااق معلوماتاار وفناالس عاان ا م اريااات أعاال

التاارية للحالاااظ علااى الن ااام ماان العةااث ماان فةاال المتلاللااين حيااث تاام تزوياادا م لمااات ساارية تناامن الحالاااظ علياار ماان 
 ا المخلط العام للعمل.2ان لار الخارجية ويوضح ال  ل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

لية وولك للحالاظ على أجزائر مان المتلاللاين حياث تام وفنلس عن ا م اريات التي يوفرها الن ام فنرر يتمتع مترية عا
تزوياادا م لمااة ساارية للحالاااظ علااى منافااذ الن ااام ماان العةااث أو التلالاال وفيمااا يلااي  اارح نهاام أجاازا  الن ااام الخااال 

  مالم روج.
  رح الن ام :

ا وتاوفر 3يتهلا الن ام ةما وةررا آرالاس مان واج اة أساساية ت ام التصاوير الحاساوبي ةماا مةاين فاي ال ا ل   
هااذا الواج ااة للمتااتخدم الحصااول علااى تعريااف هااذا الحقاال العلمااي عنااد النقاار علااى تعريالاار، أمااا أجزائاار ف ااي تعاارض 

 أجزا  هذا الحقل والتي تنم الرؤيا الحاسوبية ومعال ة الصور.
 وعنااااااااااد النقاااااااااار علااااااااااى فقاااااااااارة الرؤيااااااااااا الحاسااااااااااوبية ي  اااااااااار أيناااااااااااس تعريالاااااااااار وأجاااااااااازاؤا ةمااااااااااا مةااااااااااين فااااااااااي ال اااااااااا ل 

ل معال ااة الصااور والااذي يعتةاار هااو المحااور انسااال لم ااروعنا فتاايتم تناولاار م ااي  ماان التالصاايل حيااث ا أمااا حقاا 4 
ا  و يحتاوي هاذا ال ا ل علاى ماا 4عند النقار علاى حقال معال اة الصاور ي  ار  ا ل أساساي ةماا مةاين فاي ال ا ل  

 يلي:
 

 
 التصوير الحاسوبي 

 الرؤيا الحاسوبية

 أجزائر تعريالر

 معال ة الصور 

 كب  الصور تحتين الصور أرواج الصور أرواج الملالات  المصللحات 

 المخطط العام للعمل  .(2الشكل )
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  المصللحات : 1.
وفاااي هاااذا الالقااارة ياااتم تنااااول مع ااام المصاااللحات الخاصاااة محقااال معال اااة الصاااور حياااث ياااتم تعرياااف ةااال  

مصااللح ماااللجتين العربيااة وا ركليزيااة مااع  علااا   م اريااة للبحااث عاان أي مصااللح مللااوب وإظ ااار تعريالاار ماااللجتين 
ج العاارض سااوا  أكااا  عربياااس أم العربيااة وا ركليزيااة وولااك عاان طرياا  تااوفير  يااارات عربااي وإركلياازي الااذي يحاادع رااو 

 ا.5 ركليزياس ةما موضح مال  ل  
 

 
 يوضح فائمة المصللحات . (5الشكل )

 

 أرواج الملالات : 2.
تمتات الصور بوجوع صيغ متعدعة لملالات ا وتتللب عملية فتح ةل ملاا طريقاة  اصاة باذلك الملاا ور اراس  

يليااة ماان  ا تيااارهااذا الملالااات فااي هااذا الالقاارة حيااث تاام  لكثاارة صاايغ ملالااات الصااور لااذلك تاام تناااول يليااة أرااواج ماان
وفااي هااذا الالقاارة يااتم  علااا  صااورة عاان  ي اال  TIFو GIFو  BMPأال وهااي  االسااتخدامالصاايغ انكثاار  اايوعاس فااي 

ا  بياراات   لاىالخاال ماالملا وصاوالس  Headerالملا الخال مالصورة ومان يام  ارح مالصال لكال فقارة مان فقارات الا
الخااال مااالملا وإعلااا   Headerا الالقاارة منعلااا  الصاايجة العامااة للملااا وماان ياام يااتم  اارح الااا الصااورة وتمتااات هااذ

تالاصيل ةل حقل ماللجتين العربية وا ركليزية وولك لكي تمنح المتتخدم الاذي أطلاع علاى معا  المصااعر ا ركليزياة 
 م اريااات حيااث يااتم تزويااد ولدياار أعرااى غمااوض ماان الحصااول علااى معلومااات واضااحة وولااك لمااا يااوفرا الةررااامج ماان 

 (4الشكل )                                       (3الشكل )
 



 قاسمغادة محمد طاهر  
 

 

80 

المتااتخدم م اارح مالصاال ماللجااة العربيااة ولقااد تاام اسااتخدام لجااة عربيااة سااليمة فاادر ا م ااا   يصااال المعلومااة م اا ل 
 [9]ا. 6المتتخدم ةما موضح مال  ل    لىواضح 

 

 
 ( 6الشكل )

 أرواج الصور : 3.
ا  و يلحااظ ماان 7موضااح مال اا ل  وفااي هااذا ال ااز  يااتم تناااول أرااواج الصااور الرفميااة مصااورة مالصاالة ةمااا  

 للار ةيفيااة تناااول ةال رااوج ماان أراواج الصااور وبالتالصاايل ماع  علااا   م اريااة الحصاول علااى تعاااريف أو توضاايحات 
 عن ةل ةلمة مؤ ر علي ا مالمربع انبي  ويم ن للمتتخدم ملح ة استخدام ةل من اللجتين العربية وا ركليزية.

 

 
 ( 7الشكل )

  تحتين الصورة : 4.
في هذا ال ز  يتم تناول عملية تحتين الصورة مالتالصايل حياث ياتم تعرياف هاذا العملياة ومان يام ياتم تنااول  

 Contrastوماااط التبااااين  Digital Filteringتقنياااات عملياااة تحتاااين الصاااورة والتاااي تتنااامن التر ااايح الرفماااي 

Streatch. 
ياة التر ايح الرفماي ومان يام تنااول عملياة يتم تعرياف عمل Digital Filteringفالي عملية التر يح الرفمي  

ماعتبارها هاي العملياة الملتماة للعدياد مان المر احات ماع  علاا  أمثلاة  Convolution Filteringاللا الرياضي 
 توضيحية لعملية اللا الرياضي.

ةااال مااان أراااواج المر اااحات الخلياااة   لاااىأرااار فاااي عملياااة التر ااايح الرفماااي تااام التلااارق   لاااىت ااادر ا  اااارة  
مر احات الل ليااة وبالتالصاايل حيااث تام تناااول مر ااح الباالل ومر ااح ساوبل والمر ااحات المتوساالة ةهمثلااة علااى وال

 ا.8المر حات الخلية والمر حات الجير  لية مع  علا  مثال توضيحي لكل مر ح ةما موضح مال  ل  
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 ( 8الشكل )

 

القاارو  الخاال ب اذا العملياة ماع مثاال أما عملية مط التباين فقد تم تناول اا مالتالصايل مان حياث التعرياف و  
ايلياة  ماساتخدامأسلوب عرض للكلمات الم مة والتي تارع فاي أي موضاع  استخدامةما تم في هذا البحث  توضيحي.

الحديثااة المتااتخدمة فااي ا رتررياار حيااث مم اارع الوفااوف علااى الكلمااة ي  اار التعريااف أو المعلومااات الخاصااة بتلااك 
ةلمااة النوضااا  والتااي ورعت فااي عمليااة تحتااين الصااورة وتاام تلةياا  هااذا اللريقااة  الكلمااة ويم اان ملح ااة ولااك فااي

 على جميع الكلمات الم مة الوارعة في هذا الم روج.
 كب  الصور : 5.

وفي هذا الالقرة يتم  علا  تعريف وافي لعملية ةب  الصور وتوضيح رتبة الكب  ماع  علاا  مثاال واضاح  
 Lossless Compressionنراواج الكاب  والاذي ي امل الكاب  بادو  فقادا   يةين رتبة الكاب  ومان يام ياتم التلارق 

باذلك وإرماا تام  االكتالاا تعرياف ةال راوج ولام ياتم   لاىومن يم ياتم التلارق  Lossey Compressionوالكب  مالقدا  
حادف وةر طرق ةل من النوعين وتم تناول  حدف طرق الكب  مالقدا  وهي طريقة هوفماا  مالتالصايل ةماا تام تنااول  

 مع انمثلة التي توضح ةل طريقة. Vector Quantizationطرق الكب  مالقدا  وهي طريقة تقلي  المت  ات 

 ( 9الشكل )
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 لجات الةرم ة : 6.
هاذا الخياار علاى جاز  مان  ا تملر راس ل همية البالجة للجات الةرم ة مالنتبة لدارسين الحاسبات لذلك فقد  

 ر والتعامل مع ا.لجات الةرم ة وا يعاتات الخاصة معرض الصو 
 ++Cوفاد تام تنااول معاا  ا يعااتات الخاصاة مقارا ة الصااور وعرضا ا فاي لجاات برم يااة يالث وهاي لجااة  

 مع  علا  مع  انمثلة التوضيحية. Matlabولجة  Visual Basicولجة 
 

 
 ( 10الشكل )

 موافع ا رتررير : 7.
لااااذلك فقااااد آيرراااا أ  رخاااادم الباااااحثين  لكاااو  موافااااع ا رترريااار أصاااابحر ماااان النااارورات القصااااوف للبااااحثين 

ل ا ل اةماا موضاح مبتزويدهم مموافع ل رتررير عن مع  أجزا  الن اام لين لاوا مان المنباع الاذي ين ال منار الكثيارو  
 التالي

 
 ( 11الشكل )

 االستنتاجات : 15-

لحاسااوب تكااو  ما  عااداعهاعمليااة التعلاايم بواساالة الةاارامج التعليميااة التااي يااتم  أ ماان  االل البحااث رتااتنتج 
حقل معال ة الصور من الحقول   أ المعلومات لللالب من  لل الصور والصوت و اصة     يصالفي    وأسرج أس ل

الجنياااة والمت اااةبة لاااذلك فاااا  تصاااميم حقيباااة تعليمياااة ل اااذا الم اااال تزياااد مااان فرصاااة ف مااار وسااارعة اساااتقبالر مااان فةااال 
 الللب.
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