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مصادقة السيد العميد

وصف انجشَبيح األكبدًٍَ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤطظح انرؼهًُُح

خايؼح انفزاخ االوطظ انرمُُح

 .2انمظى انؼهًٍ  /انًزكش

ذمُُاخ االنكرزوَُك

 .3اطى انثزَايح األكادًٍَ او
انًهٍُ
 .4اطى انشهادج انُهائُح

االنكرزوَُك

 .5انُظاو انذراطٍ :
طُىٌ /يمزراخ /أخزي
 .6تزَايح االػرًاد انًؼرًذ

طُىٌ

 .7انًؤثزاخ انخارخُح األخزي

)ABET
طىق انؼًم ألطرمثال انخزَدٍُ وانمطاع انخاص

 .8ذارَخ إػذاد انىطف
 .9أهذاف انثزَايح األكادًٍَ -:
انهذفَ -:هذف انثزَايح انً اػذاد انخزَحَ -1:ظرطُغ انؼًم فٍ حمم انحاطثاخ فٍ كال يدانُها انًادٌ
وانثزيدٍ .
َ -2ظرطُغ يىاكثح انرطىر انظزَغ فٍ يدال انحىاطُة فٍ كافح يُظىياذها .
َ -3رًكٍ يٍ ادارج واػذاد وذُفُذ انثزايح انذورَح نهظُاَح واالدايح وانرطىَز .
 -4نذَه يؼهىياخ اكادًَُح وذمُُح ,وخثزج ويهارج فٍ يدال ذمُُح انحاطثاخ.
ذىطُف ػًم انخزَح-:
 -1رضوَذ انخشَح ثبنًؼشفخ وانًهبسح انالصيخ الداسح اَظًخ انحبسىة وكُفُخ انزؼبيم يغ يبدَبرهب انصهجخ ورشكُجهب.
 -2رضوَذ انخشَح ثبنًؼهىيبد االسبسُخ فٍ يدبل رخصص انحبسىة ثذءاًيٍ اخزُبس اَست االخهضح يشوساً ثأسُبد
انزشغُم وصىالً انً انزدًُغ وانصُبَخ ثُىػُهب انجشيدُخ واالنكزشوَُخ انًبدَخ.
انصفحخ 1

-3
-4
-5

-6

رحضُش ورهُئخ انخشَح نهذخىل انً ػبنى انؼًم حست يزطهجبرهبنًخزهفخ يغ رًكُُه ػهً فهى انًسزدذاد انؼهًُخ فٍ
حقم انحبسىة وشجكبره ورشغُهه .
اػذاد انخشَح نُزًكٍ يٍ حم انًشبكم انزقُُخ فٍ يدبل انحبسىة وانزغهت ػهً اػطبل يُظىيبره ورحهُم اسجبثهب.
اػذاد انخشَح نُسزطُغ رحذَذ وفهى يصبدس يزطهجبد رطىس اَظًخ انحبسىة.
رًكٍُ انخشَح يٍ انزؼبيم يغ اخهضح انحبسىة ويؼذارهب انًحُطُخ (يؼذاد االدخبل واالخشاج وانسُطشح وادخبل
واخشاج انًؼطُبد).

 -7ذذرَة انخزَح ػهً اطرؼًال يؼذاخ واخهشج انفحض وتزيدُاذها.
 -8ذذرَة انخزَح ػهً تُاء يُظىياخ شثكاخ انحاطىب ورتطها وذشغُهها تزيدُا ً يغ رتظ نىحاذها
ويؼذاذها وذؼزَفها (نىحاخ انظىر وانظىخ ,يشغالخ االلزاص انظهثح وانًزَح,ادواخ ويؼذاخ
انشثكاخ,انطاتؼاخ ,ياطحاخ انظىر,نىحاخ انًفاذُح ,وانًزلاتاخ....انخ)
 -9رتظ انحاطىب انً اَظًح حمم انؼًم وذزاتطها يؼه نهرًكٍ يٍ ادخال انثُاَاخ ويؼاندرها تزيدُا ً
وانظُطزج ػهً انُظىياخ انخارخُح تُاءاً ػهً يخزخاخ انًؼاندح.
ذذرَة انخزَح ػهً اخشاء ويؼذاخ اَظًح انحاطىب انشخظٍ ويحطاخ انؼًم وذذرَثه ػهً
-11
تُاء يُظىياخ انظُطزج وذُالم انثُاَاخ ويؼاندرها وذُفُذ تزايح انخذيح وانظُاَح.

انصفحخ 2

 .11يخزخاخ انثزَايح انًطهىتح وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
أ -االهذاف انًؼزفُح
أَ -1ظرطُغ انؼًم فٍ حمم انحاطثاخ فٍ كال يدانُها انًادٌ وانثزيدٍ .
أَ -2ظرطُغ يىاكثح انرطىر انظزَغ فٍ يدال انحىاطُة فٍ كافح يُظىياذها .
أَ -3رًكٍ يٍ ادارج واػذاد وذُفُذ انثزايح انذورَح نهظُاَح واالدايح وانرطىَز .
أ -4نذَه يؼهىياخ اكادًَُح وذمُُح ,وخثزج ويهارج فٍ يدال ذمُُح انحاطثاخ.
أ-5
أ-6
ب – األهذاف انًهاراذُح انخاطح تانثزَايح
ب  – 1وظائف وفىائذ انًؼانداخ انذلُمح  ,اطرخذاياذها وهُكهُرها.
ب  – 2اطهىب يحاكح انًؼانداخ وكراتح انثزايح واطالػه ػهً يدًىػح اَؼاساخ نغح انردًُغ.
ب  - 3اَؼاساخ انظُطزج وانًُاورج وكراتح تزايح يركايهح ويرمذيح .
ب  – 4وظائف رلائك ويكىَاخ انظُطزج وانرزاتظ وانًؼانداخ انًظاػذج .
طزائك انرؼهُى وانرؼهى  //انمظى
انًحاضزج  ,انىرع  ,انًخرثز  ,انشَاراخ انؼهًُح  ,انرذرَة انظُفٍ
طزائك انرمُُى  //انمظى
 -1اخرثاراخ َىيُح .
 -2ذمارَز يخرثزَح.
 -3ايرحاٌ فظهٍ وَهائٍ.
ج -األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح .
جَ - -1ظرطُغ انؼًم فٍ حمم انحاطثاخ فٍ كال يدانُها انًادٌ وانثزيدٍ .
جَ -2ظرطُغ يىاكثح انرطىر انظزَغ فٍ يدال انحىاطُة فٍ كافح يُظىياذها .
جَ -3رًكٍ يٍ ادارج واػذاد وذُفُذ انثزايح انذورَح نهظُاَح واالدايح وانرطىَز .
ج -4نذَه يؼهىياخ اكادًَُح وذمُُح ,وخثزج ويهارج فٍ يدال ذمُُح انحاطثاخ.
طزائك انرؼهُى وانرؼهى  //نهًىاد االطاطُح

طزائك انرمُُى  //نهًىاد االطاطُح
(اخرثاراخ  ,ايرحاَاخ لظُزج  ,واخثاخ تُرُح  ,ايرحاَاخ فظهُح وَهائُح )

انصفحخ 3

د -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح (انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخظٍ).
د -1يىاد يظاػذج اخهشج انمُاص
د -2ذطثُماخ حاطثح
د -3
د- 4
طزائك انرؼهُى وانرؼهى  //نالخزي
 -1يحاضزاخ
 -2يخرثزاخ
طزائك انرمُُى //
-1
-2
-3
-4

اخرثاراخ َىيُح
ذمارَز يخرثزَح
ايرحاَاخ فظهُح َهائُح
واخثاخ تُرُح

 .11تُُح انثزَايح
انًزحهح انذراطُح

ريش انًمزر أو انًظاق

اطى انًمزر أو انًظاق

انظاػاخ انًؼرًذج
َظزٌ

ػًهٍ

يادج االول

انكرزوَُــــــــــــــــــك

2

2

يادج انثاٍَ

يؼًارَح انحاطثـــــــــح

3

3

انصفحخ 4

.12انرخطُظ نهرطىر انشخظٍ

.13يؼُار انمثىل (وضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو انًؼهذ)

 -1المعدل
 -2الفرع في االعداديات المهنية اذ يقبل كل طالب في القسم حسب فرعه في االعدادية المهنية .

.14أهى يظادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايح
 -1الخطة التطويرية للقسم
 -2المجموعات االستشارية والقطاعية والخبرة
 -3برنامج االعتمادية ()ABET

انصفحخ 5

يخطظ يهبساد انًُهح
َشخً وضغ اشبسح فٍ انًشثؼبد انًقبثهخ نًخشخبد انزؼهى انفشدَخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهزقُُى
يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيح
انسُخ  /انًسزىي

سيض انًقشس

اسى انًقشس

األهذاف انًؼشفُخ

أسبسٍ
أو اخزُبسٌ

االونً

انكزشوَُك

اسبسٍ

أ1
√

أ2
√

أ3
√

أ4
√

انثبَُخ

يؼًبسَخ
انحبسجخ

اسبسٍ

√

√

√

√

انصفحخ 6

األهذاف انىخذاَُخ
وانقًُُخ

األهذاف انًهبسارُخ
انخبصخ ثبنجشَبيح

انًهبساد انؼبيخ وانزأهُهُخ
انًُقىنخ( انًهبساد األخشي
انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف
وانزطىس انشخصٍ)

ة 1ة 2ة 3ة 4ج 1ج 2ج 3ج 4د1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

د2
√

د3
√

د4

انصفحخ 7

ًَىرج وصف انًقشس

وصف انًقشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤطظح انرؼهًُُح

خايؼح انفزاخ االوطظ انرمُُح

 .2انمظى انؼهًٍ  /انًزكش

انًؼهذ انرمٍُ//انُدف االشزف ــــ لظى ذمُُاخ االنكرزوَُك

 .3اطى  /ريش انًمزر

يؼًارَح انحاطثح

 .4أشكال انحضىر انًراحح

َظزٌ  //ػًهٍ

 .5انفظم  /انظُح

طُىٌ

 .6ػذد انظاػاخ انذراطُح (انكهٍ)

طاػاخ االطثىع * 33

 .7ذارَخ إػذاد هذا انىطف
أهذاف

2317/2/6

اهذاف انًمزر:

 – 1وظائف وفىائذ انًؼانداخ انذلُمح  ,اطرخذاياذها وهُكهُرها.
 – 2اطهىب يحاكح انًؼانداخ وكراتح انثزايح واطالػه ػهً يدًىػح اَؼاساخ نغح انردًُغ
 - 3اَؼاساخ انظُطزج وانًُاورج وكراتح تزايح يركايهح ويرمذيح .
 -4وظائف رلائك ويكىَاخ انظُطزج وانرزاتظ وانًؼانداخ انًظاػذج .

انصفحخ 8

.13

يخزخاخ انًمزر وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ -1وظائف وفىائذ انًؼانداخ انذلُمح  ,اطرخذاياذها وهُكهُرها.
أ  - 2اطهىب يحاكح انًؼانداخ وكراتح انثزايح واطالػه ػهً يدًىػح اَؼاساخ نغح انردًُغ.
أ  - 3اَؼاساخ انظُطزج وانًُاورج وكراتح تزايح يركايهح ويرمذيح .
أ  - 4وظائف رلائك ويكىَاخ انظُطزج وانرزاتظ وانًؼانداخ انًظاػذج .
أ- 5
أ- 6
ب  -األهذاف انًهاراذُح انخاطح تانًمزر.
ب- 1
ب- 2
ب-3
ب- 4
طزائك انرؼهُى وانرؼهى
 -1يحاضزاخ َظزَح
 -2ذدارب ػًهُح
طزائك انرمُُى
(ايرحاٌ لثهٍ  ,ايرحاٌ تؼذٌ  ,ايرحاَاخ لظُزج  ,ايرحاَاخ فظهُح وَهائُح )
ج -األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح
ج - -1ج َ -1ظرطُغ انؼًم فٍ حمم انحاطثاخ فٍ كال يدانُها انًادٌ وانثزيدٍ .
جَ -2ظرطُغ يىاكثح انرطىر انظزَغ فٍ يدال انحىاطُة فٍ كافح يُظىياذها .
جَ -3رًكٍ يٍ ادارج واػذاد وذُفُذ انثزايح انذورَح نهظُاَح واالدايح وانرطىَز .
ج -4نذَه يؼهىياخ اكادًَُح وذمُُح ,وخثزج ويهارج فٍ يدال ذمُُح انحاطثاخ.
طزائك انرؼهُى وانرؼهى

طزائك انرمُُى
(اخرثاراخ  ,ايرحاَاخ لظُزج  ,واخثاخ تُرُح  ,ايرحاَاخ فظهُح وَهائُح )

انصفحخ 9

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخظٍ ).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4

انصفحخ 11

.11
األطثىع

تُُح انًمزر
انسبػبد

يخزخاخ انرؼهى انًطهىتح

اسى انىحذح /
أو انًىضىع

طزَمح انرمُُى

طشَقخ
انزؼهُى

االول

يقذيخ ػٍ انًؼبندبد انذقُقخ وانحىاست
انذقُقخ وػٍ اهذافهب ووظبئفهب

يحبضشاد,
ردبسة

انثاٍَ
وانثانث

انًؼبندبد
()8086,80186,80188&80286
انهُكم انذاخهٍ نهًؼبندبد ,يقذيخ ػٍ
ثشيدخ 8086
انًؼبنح انذقُق  :8086انهُكهُخ,يخطظ
كزهٍ,رفبصُم ػٍ انكزم انثبَىَخ(EUو)BIU
رقطُغ انزاكشح وحسبة انؼُىاٌ انفُضَبئٍ
(انطجُؼٍ),رشحُم انجشَبيح نًىقغ خذَذ,
صُغ انؼُىَخ ,اشكبل االَؼبص انؼبيخ,يخطظ
َزىءاد انزىصُم وانىصف انؼبو نالشبساد
انًخزهفخ
نغخ ثشيدخ انزدًُغ نؼبئهخ :8086خطىاد
ًَى انجشَبيح,اَشبء شفشاد انًبكُُخ
نُؼبصاره ,كزبثخ ثشَبيح َسزؼًم يغ انًدًغ
,Assemblerادواد اَشبء ثشَبيح ثهغخ
انزدًُغ
يدًىػخ اَؼبصاد :8086رىقُذ رُفُز
االَؼبص ,ثُُخ اَؼبص انًدًغ.اَؼبصادَ:قم
انجُبَبد ,انؼًهُبد انحسبثُخ,انؼًهُبد
انًزشؼجخ,انزذوَش HLT,NOP,انًُبوسح
ثبالػالو,انًُطقُخ,االَزقبل
وانزذوَش,انًىخهبد وانًؼبيالد,ايثهخ ػهً
انجشيدخ
رقُُبد ثشيدخ نغخ انزدًُغ نــ:8086رُفُز
ثشايح يجسطخ يزؼبقجخ ,ايثهخ ػٍ انقفض
Jumpويٍ خالل انؼًم WHILE-
,DOاالػبدح حزً اَزهبء انزُفُز ,رؼقت
ثشايح نغخ انزدًُغ
رشاكُت(ارا-ثى وإال) _IF-Then
,elseانخطىاد و ,Macrosثشايح(إرا -ثى
/إرا -ثى –وإال)وركشاسارهب,كزبثخ واسزؼًبل
انخطىاد ,كزبثخ واسزؼًبل Assemble
Macros
كزبثخ ثشايح يزكبيهــــــــــــــــــــــــــــــخ

=

=

=

= =

انزاتغ
وانخايض
وانظادص

انظاتغ
وانثايٍ

انراطغ
وانؼاشز

انحادٌ
ػشز
وانثاٍَ
ػشز
انثانث ػشز
وانزاتغ
ػشز
انخايض
ػشز
وانظادص
ػشز
وانظاتغ
ػشز
انثايٍ ػشز

وصف إلَؼبصاد 8086واردبهبد انًدًغ :
وصف اإلَؼبصاد واردبهبد انًدًغ
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ايزحبٌ قجهٍ  ,ايزحبٌ
ثؼذٌ  ,ايزحبَبد قصُشح
,واخجبد ثُزُخ ,ايزحبَبد
فصهُخ وَهبئُخ

=

=

=

=

=

= =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

انراطغ ػشز
وانؼشزوٌ

انحادٌ
وانؼشزوٌ
وانثاٍَ
وانؼشزوٌ

انثانث
وانؼشزوٌ
وانزاتغ
وانؼشزوٌ
انخايض
وانؼشزوٌ
وانظادص
وانؼشزوٌ
انظاتغ
وانؼشزوٌ
وانثايٍ
وانؼشزوٌ
انراطغ
وانؼشزوٌ
وانثالثىٌ

رىقُذ واسرجبطبد اَظًخ  :8085ػٍ
انًؼبندبد ,انًؼبنح :8085
انهُكهُخ,يدًىػخ اإلَؼبص ,ػُىَخ انزاكشح
ويُبفز اَظًخ انحبست انذقُق ,االػزشاضبد
 Interruptsوخطىاد خذيزهب
,اػزشاضبد 8085واسزدبثبرهب,رطجُق
االػزشاضبد انًبدَخ,ثشيدخ نغخ انزدًُغ
اَظًخ انًؼبنح انذقُق انًزؼذد وانُبقم:
انصُغخ انؼهُب نهًؼبنحَ,8086قم انجُبَبد
ثزاكشح انىصىل انًجبششح ,DMAرشاثظ
واَؼبش راكشح  Dynamic RAMانفؼبنخ
(انذَُبيُكُخ) ,انًؼبندبد 80186و
 80188وديدهب ثًحُطهب ,انًؼبنح
انًسبػذ انشئُسٍ ,8087اَظًخ انُقم
انًزؼذد نحبست دقُق
يؼذاد انزشاثظ:
انشقبقخ (8255PPIهُكههب,كهًبد انسُطشح
,انصُغ)يغ االيثهخ

=

=

=

=

=

=

=

=

انىصىل انًجبشش نهزاكشح :DMA
يقذيخ ػٍ ػًهُخ انىصىل انًجبشش نهزاكشح
,يسُطش 8237DMA

=

=

االػزشاض وانًؤقذ Interrupt And
 Timerسقبقخ يسُطش االػزشاض انقبثم
نهجشيدخ ,8259سقبقخ يؤقذ انفزشح انقبثم
نهجشيدخ

=

=

كزبثخ ثشايح يخزهفخ وكبيهخ

=

=
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=

=

=

=

.12

انثُُح انرحرُح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح

معمارية الحاسبة

2ـ انًزاخغ انزئُظُح (انًظادر)
اـ انكرة وانًزاخغ انرٍ َىطً تها
( انًدالخ انؼهًُح  ,انرمارَز ) ....,
ب ـ انًزاخغ االنكرزوَُح ,يىالغ االَرزَُد
....

.13

خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ

 -1ذغُُز انًُاهح
 -2ذطىَز انًخرثزاخ
 -3دوراخ ذؼهُى يظرًز
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