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                                أهذاف انًمشس-9
نظام كٌفٌة تعامل  إلى باإلضافةو طرق عنونة الذاكرة و صٌغها معمارٌة الحاسب  تمدٌم -أ 

دراسة برمجة معالجات  إلى باإلضافة. غة برمجة الحاسببلكتوبة ٌعازات المالحاسوب مع اإل
 معٌنة. أجهزةلغرض العمل على المصممة الشخصً و المعالجات الحاسوب 
            

و عملٌة نمل البٌانات بٌن و المخرجات نبذة عامة عن كٌفٌة تنظٌم المدخالت  إعطاء-ب 
 الحاسوب و برمجة الطرفٌات  أجزاء

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

 ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها

. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص  

 البرنامج.



 
 

 
 
 

 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 اكتضبة يب تى تىضُحه يٍ انًفشداد فٍ حمم "انًىاضُغ انًطهىة ثحثهب و شًىنهب " -

يؼًبسَخ يؼبندبد  ثبألخضو تفبطُم يؼًبسَخ انحبصىة لبدس ػهً فهى  انطبنت إٌ يٍ انتأكذ -

 انحبصىة

 يٍ خالل ثحىث انتخشج ثبنىالغ شتهببلتى دساصتهب و يُانتٍ فشداد سثظ انً -

 انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع   -ة 

 انتذسَت انظُفٍ– 1ة

 ثحىث تخشج  – 2ة

 تمبسَش ػهًُخ  – 3ة

     -4ة

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 لشاءاد ، تؼهى راتٍ ، حهمبد َمبط.  -

 انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس .  -

 انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب .  إسشبد -

 ػمذ حهمبد ثحثُخ َتى يٍ خالنهب ششذ وتحهُم انشفشاد انجشيدُخ -

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.

 تمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اختجبساد فظهُخ

 

 

 يهبساد انتفكُش -ج

 . الممرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على لللعم الطالب لدرة تطوٌر  -1ج

 والمنالشة. الحوار على الطالب لدرة تطوٌر  -2ج



 

   

 

 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 الولت بأهمٌة ٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 

 الجماعٌة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصٌص 

 

 طشائك انتمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس لاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تمدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن والنهائٌة الفصلٌة االختبارات تعبر. 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخظٍ (. -د 

 التمنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب لدرة تنمٌة  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب لدرة تنمٌة  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب لدرة تنمٌة  -3د

 .والمنالشة الحوار على الطالب لدرة تطوٌر    -4د
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 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األصبصُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

1- Computer Organization, V. Carl et al. 5th edition, 2001. 
2- Microcomputer for engineering & scientist, G.A. Gibson, 
4th edition, 1980. 

 ثُُخ انًمشس .10

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / انًضبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

 3 األول
يؼًبسَخ  إنًيمذيخ 

 انحبصجخ
 يمذيخ

 
 َظشٌ

ػبيخ  أصئهخ

 ويُبلشخ

 وطُغهب انؼُىَخ 3 انثبٍَ
 يمذيخ

 
 َظشٌ

ػبيخ  أصئهخ

 أوويُبلشخ 

 آٍَايتحبٌ 

 انؼُىَخ وطُغهب 3 انثبنج
 يمذيخ

 
 َظشٌ

ػبيخ  أصئهخ

 ويُبلشخ 

 3 انشاثغ
انمطغ و اصتذػبء 

 انشوتٍُ
 يمذيخ

 
 آٍَايتحبٌ  َظشٌ

 3 انخبيش
انمطغ و اصتذػبء 

 انشوتٍُ
 يمذيخ

 
 َظشٌ

أصئهخ ػبيخ 

 أوويُبلشخ 

 آٍَايتحبٌ 

 حانًؼبن ثشيدخ انًؼبنح 3 انضبدس
ػبيخ و  أصئهخ َظشٌ

 يُبلشخ
 ػبيخ أصئهخ َظشٌ انًؼبنح ثشيدخ انًؼبنح 3 انضبثغ

 انًؼبنح CISC & RISC 3 انثبيٍ
 الواجبات َظشٌ

 الجماعٌة
 ػبيخ أصئهخ َظشٌ انًؼبنح CISC & RISC 3 انتبصغ

 3 انؼبشش
تُظُى انًذخالد و 

 انًخشخبد
انًذخالد و 

 انًخشخبد
ايتحبٌ  َظشٌ

 شهشٌ

 تُظُى انطشفُبد 3 شش انحبدٌ ػ
انًذخالد و 

 انًخشخبد

 َظشٌ
 ػبيخ أصئهخ

 تُظُى انىاخهبد 3 انثبٍَ ػشش
انًذخالد و 

 انًخشخبد
يُبلشخ و  َظشٌ

 آٍَايتحبٌ 

 3 انثبنج ػشش
َمم انجُبَبد غُش 

 انًتزايٍ
انًذخالد و 

 انًخشخبد
 َظشٌ

 ػبيخ أصئهخ

 3 انشاثغ ػشش
َمم انجُبَبد غُش 

 انًتزايٍ
و انًذخالد 

 انًخشخبد
 الواجبات َظشٌ

 الجماعٌة

 ثشيدخ انطشفُبد 3 انخبيش ػشش
انًذخالد و 

 انًخشخبد
 َظشٌ

 يُبلشخ 



يتطهجبد خبطخ ) وتشًم ػهً صجُم انًثبل 

وسط انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد 

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (

 املواقع االلكرتونية الرصينة.
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً صجُم 

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 ساصبد انًُذاَُخ ( انًهٍُ وانذ
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي
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 (2يؼًبسَخ ونغخ تدًُغ )209ذ  انًتطهجبد انضبثمخ

 10 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 40 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 



 


