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 وصف البرنامج األكادیمي 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعھ كلیة الصفوة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم ھندسة تقنیات الحاسبات / المركز علمي القسم ال .2

 CTE  0 2 0 1 /معماریة المعالجات الدقیقة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعیا / نظري و عملي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعھ 150 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 6/22/2021 اریخ إعداد ھذا الوصف ت .7

 أھداف المقرر .8

 مبادئ عمل المعالجات الدقیقة.التعرف على  .1
 تصمیم المعالجات الدقیقة.التعرف على كیفیة  .2
 استخدام اجھزة المعالجات الدقیقة.التعرف على كیفیة  .3

 

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.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 استخدام اجھزة المعالجات الدقیقةیتعرف الطالب على كیفیة  -1أ
 دقیقةیتعرف الطالب على اسباب االعطال التي تحصل في االجھزه ال-2أ
 .یتعرف الطالب على كیفیة برمجة االجھزة الدقیقة -3أ
 

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .یقةتصمیم المعالجات الدقیكتسب الطالب مھارة – 1ب
 .المعالجات الدقیقةیكتسب الطالب مھارة تطبیق الطرق العملیة الحدیثھ في استخدام  - 2ب
 .المعالجات الدقیقةیكتسب الطالب مھارة في صیانة   - 3ب
 .المعالجات الدقیقةیكتسب الطالب مھارة استخدام افضل الطرق في    -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات. -1
 .data showل استخدام ا -2
 استخدام الكومبیوتر. -3
 

 طرائق التقییم      
1- Quiz. 
 االمتحانات الفصلیھ والسنویھ. -2
 السمنارات. -3
4-  
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 یعمل بروح الفریق الواحد. -1ج
 یلتزم بأخالقیات المؤسسھ الجامعیة. -2ج
 یستقبل ویتقبل المعرفة.-3ج
 

  
 م طرائق التعلیم والتعل    

 المحاضرات النظریھ والعلمیة. -1
 المختبرات التعلیمیة.تدریب الطلبھ في  -2
 8085استخدام االجھزة الدقیقة  -3
 
 

 طرائق التقییم    
 االمتحانات الفصلیھ والنھائیة. -1
 .)quizاالمتحانات الیومیة ( -2
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 لتوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة االتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 .مختبرینمي عمل الطالب في ال   -1د
 .دقیقةینمي مھارات الطالب على  االجھزه ال-2د
 .دقیقةاالجھزه الیكتسب الطالب القدره على استعمال -3د
 القدرة على برمجة االجھزة الدقیقةیكتسب الطالب    -4د
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 بنیة المقرر .11

خرجات التعلم م الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة  طریقة التعلیم
 التقییم

نظري +   2 االول
 عملي 2

 General الطالب یفھم الموضوع
architecture of 

digital 
computer 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني
 عملي 2

 Review of الطالب یفھم الموضوع
8085 mp 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث
 عملي 2

 memory 8085 الطالب یفھم الموضوع
addressing  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الرابع
 عملي 2

 memory 8085 الطالب یفھم الموضوع
addressing  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الخامس
 عملي 2

 I/O 8085 الطالب یفھم الموضوع
addressing  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السادس
 عملي 2

 I/O 8085 الطالب یفھم الموضوع
addressing 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السابع
 عملي 2

 machine 8085 الطالب یفھم الموضوع
cycle & bus 

timing 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثامن
 عملي 2

 interrupt 8085 الطالب یفھم الموضوع
types  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 التاسع
 عملي 2

 interrupt 8085 الطالب یفھم الموضوع
types  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 العاشر
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
8085 mp 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Software الطالب یفھم الموضوع
architecture 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني عشر
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي BIU,EU الطالب یفھم الموضوع

نظري +   2 الثالث عشر
 عملي 2

 memory الطالب یفھم الموضوع
segmentation 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الرابع عشر
 عملي 2

 Hardware الطالب یفھم الموضوع
organization 

 Quiz نظري + عملي

امس الخ
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Pin الطالب یفھم الموضوع
configuration 

 Quiz نظري + عملي

السادس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Min &max الطالب یفھم الموضوع
mode 

 Quiz نظري + عملي

 Quiz نظري + عملي Addressing الطالب یفھم الموضوعنظري +   2 السابع عشر
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 البنیة التحتیة  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 . (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

 الكتب والمراجع التي یوصى بھا                اـ 
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

 

 mode عملي 2
نظري +   2 الثامن عشر

 عملي 2
 Machine الطالب یفھم الموضوع

language 
coding 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 التاسع عشر
 عملي 2

 8086 الطالب یفھم الموضوع
instruction set 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 العشرون
 عملي 2

 Data transfer الطالب یفھم الموضوع
instruction  

 Quiz نظري + عملي

حادي ال
 والعشرون 

نظري +   2
 عملي 2

 & Arithmetic الطالب یفھم الموضوع
logic 

instruction  

 Quiz نظري + عملي

الثاني 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Control flow الطالب یفھم الموضوع
instruction 

 Quiz نظري + عملي

الثالث 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Loop & string الطالب یفھم الموضوع
instruction  

 Quiz نظري + عملي

الرابع 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Quiz نظري + عملي Stack memory الطالب یفھم الموضوع

الخامس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Memory read الطالب یفھم الموضوع
& write bus 

cycles 

 Quiz نظري + عملي

السادس 
 والعشرون

نظري +   2
 ليعم 2

 Memory الطالب یفھم الموضوع
interface 

circuit 

 Quiz نظري + عملي

السابع 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Memory الطالب یفھم الموضوع
expansion 

 Quiz نظري + عملي

الثامن 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 I/O interface الطالب یفھم الموضوع
circuits 

 Quiz نظري + عملي

التاسع 
 العسرونو

نظري +   2
 عملي 2

 I/O interface الطالب یفھم الموضوع
circuits 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالثون
 عملي 2

 interrupt 8086 الطالب یفھم الموضوع
types 

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

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
 زیارة المختبرات التعلیمیة. -1
 .باالجھزة و المعالجات الدقیقةة الخاصھ زیارة الورش التعلیمی -2

   
 
 
 
 

 

 


