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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 عبيؼخ انمبدصٛخ انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ ػهٕو انحبصٕة ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد انمضى انغبيؼٙ / انًزكز .2

 123/ ػ  انزلًٙ رصًٛى يُطمٙ اصى / ريز انًمزر .3

 ثكهٕرٕٚس فٙ ػهٕو انحبصٕة انجزايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 حضٕر رصًٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .5

 االٔل / انضُخ االٔنٗ انفصم / انضُخ .6

  66 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذراصٛخ  .7

 2614-2-2 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .8

 أْذاف انًمزر .9

 يتعرف الطالب على االنظمة الرقمية  -1

 اجلرب البولياين و البوابت املنطقيةيتعرف الطالب على  -2

 كيبيهالت  ربط الدوائر املنطقيةانواع و يتعرف الطالب على  -3

 انواع ذاكرة احلاسب يتعرف الطالب -4

 يتعرف الطالب الدوائر التعاقبية -5

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان  أهميوفر وصف المقرر 

 وبين وصف البرنامج. المتاحة. والبد من الربط بينهاالتعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 يخزعبد انزؼهى ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .16

 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ
 نّ انمبثهٛخ ػهٗ رصًٛى انذٔائز انًُطمٛخ -1أ

 اصبصٛبد نغخ انزغًٛغ -2أ

 يؼزفخ إَاع ٔ ػًم انذاكزح انحبصت انزلًٙ  -3أ
 نّ انًؼزفخ ثبنؼذاداد ٔ انًضغالد -4أ
 ٚزٓٛب نًمزر يؼًبرٚخ انحبصت ٔ نغخ انزغًٛغ -5أ
   -6أ

 انًٓبراد انخبصخ ثبنًٕضٕع   -ة 

 رمبرٚز ػهًٛخ  – 1ة

 ثحٕس رخزط – 2ة

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يحبضزاد َظزٚخ -1
 انًُبلبشبد انؼهًٛخ -2
 يخزجزاد ػًهٛخ -3
 ثحٕس ػًهٛخ -4

 

 

 انزمٛٛى طزائك      

 انًحبضزاد انُظزٚخ -1
 يخزجزاد ػًهٛخ -2
 يُبلشخ داخم انًحبضزح انُظزٚخ ٔ انًخزجزاد انؼًهٛخ -3
 رذرٚت ػًهٙ ػهٗ رثظ انذٔائز- 4

 

 

 
 يٓبراد انزفكٛز -ط

 رمبرٚز ػهًٛخ -1ط

 ثحٕس رخزط-2ط

  

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ادارح انًحبضزح ػهٗ َحٕ ٚشؼز ثبنٕلذ -1
 انصحٛحخ ٔيُبلشخ االعبثبد انخبطئّرشغٛغ االعبثبد  -2
 ركهٛف انطبنت ثُشبطبد ػًهٛخ فزدٚخ ٔ عًبػٛخ -3
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 انمزاءاد انًطهٕثخ :

1- Digital Design ,Mano, third edition ,  

2- Brown, S. D. and Vranesic, Z. G., 

“Fundamentals of Digital Logic with VHDL 

Design”, McGraw-Hill, 2000 

 

 

 رحصٛص َضجخ يٍ درعبد االَشطخ انغًبػٛخ -4
 اصزخذاو طزٚخِ يُبصجخ رخص انًمزر -5

 

 

 طزائك انزمٛٛى    

 انًشبركخ داخم انمبػخ انذراصٛخ -1
 اخزجبراد رحزٚزٚخ اَٛخ , شٓزٚخ ٔ َٓبئٛخ -2
 اَشطخ ثحضٛخ -3

 

 

 
 نًٓبراد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.ا -د 

 رأْٛم انطبنت ػهٗ اصزخذاو انزصًٛى انًُطمٙ انزلًٙ نفٓى يؼًبرٚخ انحبصت-1د

 رًُٛخ لذرح انطبنت ػهٗ فٓى اصهٕة ػًم انحبصت انزلًٙ -2د

 ء انحبصت انزلًٙرًُٛخ لذرح انطبنت ػهٗ انؼاللخ يب ثٍٛ أعزا-3د

 اصزؼذاد انطبنت نًمزر يؼًبرٚخ انحبصت ٔ نغخ انزغًٛغ  -4د

 ثُٛخ انًمزر .11

 انضبػبد األصجٕع
يخزعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اصى انٕحذح / انًضبق 

 أٔ انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 4 االٔل
 انزؼزٚف ثبَظًخ

 انزلًٛخ
 االَظًخ انزلًٛخ

ػبيخ أصئهخ  ػًهٙ /َظز٘ 

 ٔيُبلشخ

 انضبَٙ
انزؼزٚف ثبنؼًهٛبد  4

 انحضبثٛخ
 انؼًهٛبد انحضبثٛخ

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انضبنش
انزؼزٚف ثبنؼًهٛبد  4

 انحضبثٛخ
 انؼًهٛبد انحضبثٛخ

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انزاثغ
انزؼزٚف ثبنجٕاثبد  4

 انًُطمٛخ
 انجٕاثبد انًُطمٛخ

خ ػبيخ أصئه َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انخبيش
انزؼزٚف ثبنجٕاثبد  4

 انًُطمٛخ
 انجٕاثبد انًُطمٛخ

اخزجبراد  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انضبدس
انزؼزٚف ثبنذٔال  4

 انًُطمٛخ
 انذٔال انًُطمٛخ

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انضبثغ
انزؼزٚف ثبنذٔال  4

 انًُطمٛخ
 رجضٛظ انذٔال انًُطمٛخ

 ايزحبٌ َظز٘ / ػًهٙ

 شٓز٘

 انضبيٍ
انزؼزٚف ثبنؼًهٛبد  4

 انًُطمٛخ
 ؼًهٛبد انًُطمٛخان

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انزبصغ
انزؼزٚف ثبنؼًهٛبد  4

 انًُطمٛخ
 انؼًهٛبد انًُطمٛخ

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انؼبشز
انزؼزٚف ثبنذٔائز  4

 انززكٛجٛخ
 انذٔائز انززكٛجٛخ

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انحبد٘ ػشز
انزؼزٚف ثبنذٔائز  4

 انززكٛجٛخ
 انذٔائز انززكٛجٛخ

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انضبَٙ ػشز
انزؼزٚف ثبنذٔائز  4

 انززكٛجٛخ
 انذٔائز انززكٛجٛخ

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انضالصّ ػشز
انزؼزٚف ثبنذٔائز  4

 انزؼبلجٛخ
 انذٔائز انزؼبلجٛخ

أصئهخ ػبيخ  ًهَٙظز٘ / ػ

 ٔيُبلشخ

 انزاثغ ػشز
انزؼزٚف ثبنذٔائز  4

 انزؼبلجٛخ
 انذٔائز انزؼبلجٛخ

أصئهخ ػبيخ  َظز٘ / ػًهٙ

 ٔيُبلشخ

 انخبيش ػشز
انزؼزٚف ثبنذٔائز  4

 انزؼبلجٛخ
 انذٔائز انزؼبلجٛخ

ايزحبٌ   َظز٘ / ػًهٙ

 شبيم
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يزطهجبد خبصخ ) ٔرشًم ػهٗ صجٛم انًضبل ٔرط انؼًم ٔانذٔرٚبد 

 ٔانجزيغٛبد ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (

http://www.zinio.com/offer 

http:/www.freescience.info 

Work shop pinch program  

انخذيبد االعزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ صجٛم انًضبل يحبضزاد انضٕٛف 

 ٔانزذرٚت انًُٓٙ ٔانذراصبد انًٛذاَٛخ ( 
 يشبرٚغ ثحٕس

 

 انمجٕل  .13

 يضزٕٖ أٔل انًزطهجبد انضبثمخ

 16 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 46 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

http://www.zinio.com/offer
http://www.zinio.com/offer

