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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 

 الجامعھ الصفوةة كلی المؤسسة التعلیمیة

   ھندسة تقنیات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .1

 CTE  0 1 0 4/االلكترونیك الرقمي اسم / رمز المقرر .2

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .3

 سنوي الفصل / السنة .4

 120 عدد الساعات .5

 2021-6-22 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .6

 أھداف المقرر .7
 .اإللكرتونية بيسوااحل ويف املنطقية األساسية الدوائر يف املستخدمة املنطقية رتونيةاإللك ابلدوائر الطالب تعريف

 Able to perform the conversion among different number systems.  

 Understand Boolean algebra and basic properties of Boolean algebra. 
Familiar with basic logic gates. 

 Able to design simple combinational logics using basic gates.  

 Analysis and design of combinational circuits. 

 Analysis and design of sequential circuits.  

 Implement theory and techniques taught in the classroom through 
experiments and projects in the laboratory. 
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 Demonstrate knowledge understanding of essential facts and concepts in 
computing.  

 Employ scientific methods in solution of problems 
 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

   ھداف المعرفیةاأل -أ

A1. Explain the concept of Binary systems and its application in Digital Design. 
A2. Understand and recognize Digital Logic Gates. 
A3. Describe the concepts of Combinational and sequential Circuits. 
A4. Identify the different Application areas of Digital Design. 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

B1. Learn the essentials of the Logic Gates. 
B2. Building the truth tables. 
B3. Constructing the Boolean function. 
B4. Gate-Level minimization 
B5. Constructing the Digital Circuit 
 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 المحاضرات النظریة 
 المحاضرات العملیة والتطبیق العملي في المختبر 
 المناقشات الجماعیة 

 
 طرائق التقییم      

 
 االمتحانات النظریة الدوریة والفصلیة 
 االمتحانات العملیة الدوریة والفصلیة 
 ختبارات القصیرة اال(Quizzes) 
  الواجبات(Homeworks) 

 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

C1. Analyze Digital Circuits and their functionalities. 
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C2. Compare and criticize different Digital Circuits. 
C3.  Generating ideas about Digital Circuits. 

 التعلم طرائق التعلیم و    

 
 المحاضرات النظریة 
 المحاضرات العملیة والتطبیق العملي في المختبر 
 المناقشات الجماعیة 
  دراسة حالة(Case Study) 

 
 

 طرائق التقییم    
 

 االمتحانات النظریة الدوریة والفصلیة 
 االمتحانات العملیة الدوریة والفصلیة 
  التقاریر 

 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 

D1. Self-development through self-reading: the Internet, attend seminars, 
magazines and periodicals.   

D2. Work in a group in order to build different Logic Circuits. 
D3.  Effective communication by empowering the student presentation of the 

research and ask questions on topics related. 
D4. Deploy proper report writing skills. 
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 بنیة المقرر .11
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
قة طری طریقة التعلیم

 التقییم

نظري +   2 االول
 عملي 2

 Number الطالب یفھم الموضوع
system 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني
 عملي 2

 Number الطالب یفھم الموضوع
system 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث
 عملي 2

 Number الطالب یفھم الموضوع
system 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الرابع
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Logic gates الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 الخامس
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Logic gates الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 السادس
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي  Logic gates الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 السابع
 عملي 2

 Karnaugh map الطالب یفھم الموضوع
 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثامن
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Karnaugh map الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 التاسع
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Karnaugh map الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 العاشر
 عملي 2

 Arithmetic الطالب یفھم الموضوع
operations 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Arithmetic الطالب یفھم الموضوع
operations 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني عشر
 عملي 2

 Arithmetic الطالب یفھم الموضوع
operations 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث عشر
 عملي 2

 Arithmetic الطالب یفھم الموضوع
operations 

 Quiz عملي نظري +

نظري +   2 الرابع عشر
 عملي 2

 Arithmetic الطالب یفھم الموضوع
operations 

 Quiz نظري + عملي

الخامس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Arithmetic الطالب یفھم الموضوع
operations 

 Quiz نظري + عملي

السادس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz ملينظري + ع  Flip-Flops الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 السابع عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Flip-Flops الطالب یفھم الموضوع
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 البنیة التحتیة  .12

 Digital Design”, FIFTH EDITION, M. Morris Mano“ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
& Michael D. Ciletti, 2013, Pearson Education, 
ISBN-13: 978-0-13-277420-8. 

 , “Digital Fundamentals”, Eleventh Edition (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
Thomas L. Floyd, 2015, Pearson Education, ISBN 
13: 978-1-292-07598-3.  

 
 “Digital Electronics: Principles, Devices and 

Applications”, Anil K. Maini, 2007, John Wiley & 
Sons, Ltd. ISBN: 978-0-470-03214-5. 

 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
 

نظري +   2 الثامن عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي  Flip-Flops الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 التاسع عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Flip-Flops الطالب یفھم الموضوع

+   نظري 2 العشرون
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Counters الطالب یفھم الموضوع

الحادي 
 والعشرون 

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Counters الطالب یفھم الموضوع

الثاني 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Counters الطالب یفھم الموضوع

الثالث 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Counters لب یفھم الموضوعالطا

الرابع 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Shift register الطالب یفھم الموضوع

الخامس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Shift register الطالب یفھم الموضوع

السادس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Multiviberator فھم الموضوعالطالب ی

السابع 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Multiviberator الطالب یفھم الموضوع

الثامن 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Multiviberator الطالب یفھم الموضوع

التاسع 
 والعسرون

نظري +   2
 عملي 2

 A/D and یفھم الموضوع الطالب
convertors 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالثون
 عملي 2

 A/D and الطالب یفھم الموضوع
convertors 

 Quiz نظري + عملي
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ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع 
 االنترنیت ....

“Computer Logical Organization Tutorial”, Tutorials 

Point website, 
http://www.tutorialspoint.com/computer_logical_organization/index.htm 

 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   

زیادة عدد ساعات المحاضرات العملیة وذلك لتحقیق استغالل أفضل للتطبیق العملي في ترسیخ فھم أفضل     
 في المحاضرات النظریة.   ألكبر كم ممكن من المفردات التي یتم تدریسھا

 
 
 
 

 


