
 



  
 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص الم

 

 / كهُخ ػهىو انؾبعىة وانشَبظُبد عبيؼخ واعػ انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 انؾبعىة / انًشكض  انمغى انؼهًٍ .2

اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ او  .3

 انًهٍُ 

 يؼبنغبد يبَكشوَخ

 ثكهىسَىط فٍ ػهىو انؾبعىة اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5

 ىٌ /يمشساد /أخشي عُ

 انفصهٍ

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 .رىظُؼ انشكم انؼبو نًكىَبد انؾبعجه )انزاكشح وانًؼبنظ وانطشفُبد( -أ

 .رىظُؼ انشكم انؼبو ِنُخ ػًم انؾبعىة او اعزخذايبره -ة

 .اَؼبصاد نغخ انزغًُغنزؼشف ػهً ا -ط

 

 

 

 

 

 
 

 انًطهىثخ وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يخشعبد انجشَبيظ  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ

   . اكزغبة يب رى رىظُؾه يٍ انًفشداد فٍ ؽمم "انًىاظُغ انًطهىة ثؾضهب و شًىنهب " -1أ

 .فهى آنُخ ػُىَخ انزاكشح -2أ

 .ظُفخ كم يُهفهى يكىَبد انًؼبنظ وو -3أ

انفهى انكبيم الَؼبصاد نغخ انزغًُغ واَىاػهب وكُفُخ اعزخذايهب فٍ رُفُز انؼًهُبد انؾغبثُخ  -4أ

 .واعزؼشاض انجُبَبد انًخضوَه

 نخبصخ ثبنجشَبيظ ا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 .انزذسَت انصُفٍ - 1ة 

 .ثؾىس رخشط  - 2ة 

 .رمبسَش ػهًُخ - 3ة 

 نزؼهى غشائك انزؼهُى وا     

 لشاءاد ، رؼهى رارٍ ، ؽهمبد َمبػ.   -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط .   -

 إسشبد انطالة إنً ثؼط انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 اعهضح انؾبعىة انًخزهفخ.ػمذ ؽهمبد ثؾضُخ َزى يٍ خالنهب ششػ ورؾهُم   -

 غشائك انزمُُى      

 .انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسط -

 رمذَى األَشطخ  -

 اخزجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورغهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذسح رطىَش  -1ط

 .سثػ اعضاء انؾبعىة فًُب ثُُهب  فٍانزفكُش انًُطمٍ  -2ط

 وانًُبلشخ. انؾىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش  -3ط

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼش َؾى ػهً انًؾبظشح إداسح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼط انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذسعخ يٍ َغجخ رخصُص 

 

 غشائك انزمُُى    

 انًغؤونُخ ورؾًهه انطبنت انزضاو دنُم انذسط لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبسكخ. 

 وانجؾىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًؾذد نًىػذثب االنزضاو 

 وانًهبسٌ انًؼشفٍ وانزؾصُم االنزضاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبساد رؼجش. 
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 انًُمىنخ )انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(.انزأهُهُخ انًهبساد انؼبيخ و-د 

 .انؾذَضخ انزمُُخ ئموعب يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -1د

 اإلَزشَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىعبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انؾىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش  -4د

 

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 يُهب . إسشبد انطالة إنً ثؼط انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح   -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط .   -

 انزمُُبد انؾذَضخ واعزخذايبرهب.ػمذ ؽهمبد ثؾضُخ َزى يٍ خالنهب   -     

 

 غشائك انزمُُى          

 وانزمبسَش.رمذَى األَشطخ  -

 انًشبسكخ فٍ انؾهمبد انجؾضُخ. -

 

 

 

 ثُُخ انجشَبيظ  .11

انًشؽهخ 

 انذساعُخ 

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أو انًغبق سيض انًمشس أو انًغبق

 ػًهٍ     َظشٌ      

 31 31 يؼبنغبد يبَكشوَخ 281ػ   انضبَُخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزخطُػ نهزطىس انشخصٍ .12
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 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  غ)وظيؼُبس انمجىل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيظ .14

1. the 8086 microprocessor architecture, soft warw and interfacing techniques, 

walter A. trieble 

the 8086/8088, MPU , architecture, programming and interfacing, Barry B. Brey 
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 هخطط ههاراث الونهح

 لوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ ا

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اهت اراث العالوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ يؼبنغبد يبَكشوَخ 281ح  الثانٍ/  الثانٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيؼخ واعػ كهُخ ػهىو انؾبعىة وانشَبظُبد انًؤعغخ انزؼهًُُخ .2

 انؾبعىة    / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .3

 281ػ /   يؼبنغبد يبَكشوَخ اعى / سيض انًمشس .4

 انمبػبد انذساعُخ + يخزجشاد انؾبعىة أشكبل انؾعىس انًزبؽخ .5

 انضبَُخ/ انغُخ انذساعُخ  ٍَانضبانفصم انذساعٍ  انفصم / انغُخ .6

 61 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .7

  ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 .رىظُؼ انشكم انؼبو نًكىَبد انؾبعجه )انزاكشح وانًؼبنظ وانطشفُبد( -أ

 .رىظُؼ انشكم انؼبو ِنُخ ػًم انؾبعىة او اعزخذايبره -ة

 .غاَؼبصاد نغخ انزغًُانزؼشف ػهً  -ط

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بينها وبين وصف  المتاحة. والبد من الربطالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11

 االهذاف انًؼشفُخ   - ة

   . اكزغبة يب رى رىظُؾه يٍ انًفشداد فٍ ؽمم "انًىاظُغ انًطهىة ثؾضهب و شًىنهب " -1أ

 فهى آنُخ ػُىَخ انزاكشح. -2أ

 .فهى يكىَبد انًؼبنظ ووظُفخ كم يُه -3أ

نغخ انزغًُغ واَىاػهب وكُفُخ اعزخذايهب فٍ رُفُز انؼًهُبد انؾغبثُخ  انفهى انكبيم الَؼبصاد -4أ

 .واعزؼشاض انجُبَبد انًخضوَه

 األهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنجشَبيظ  –ة 

 انزذسَت انصُفٍ. - 1ة 

 ثؾىس رخشط . - 2ة 

 رمبسَش ػهًُخ. - 3ة 

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 َمبػ. لشاءاد ، رؼهى رارٍ ، ؽهمبد   -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسط .   -

 إسشبد انطالة إنً ثؼط انًىالغ االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 اعهضح انؾبعىة انًخزهفخ.ػمذ ؽهمبد ثؾضُخ َزى يٍ خالنهب ششػ ورؾهُم   -

 غشائك انزمُُى      

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسط. -

 رمذَى األَشطخ  -

 خ وأَشطخ .اخزجبساد فصهُخ وَهبئُ -

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ . -ط

 . انًبدح انًىػذ فٍ ورغهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذسح رطىَش  -1ط

 .فٍ سثػ اعضاء انؾبعىة فًُب ثُُهب انزفكُش انًُطمٍ  -2ط

 وانًُبلشخ. انؾىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش  -3ط

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼش َؾى ػهً ؾبظشحانً إداسح. 

 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼط انطبنت ركهُف. 

 انغًبػُخ. نألَشطخ انذسعخ يٍ َغجخ رخصُص 

 

 غشائك انزمُُى    

 انًغؤونُخ ورؾًهه انطبنت انزضاو دنُم انذسط لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبسكخ. 

 وانجؾىس انىاعجبد رمذَى فٍ انًؾذد ثبنًىػذ االنزضاو. 

 وانًهبسٌ انًؼشفٍ وانزؾصُم االنزضاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبساد رؼجش. 
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 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 the 8086 microprocessor architecture, soft .1 انكزت انًمشسح انًطهىثخ  ـ1

warw and interfacing techniques, walter A. 

trieble 

2. the 8086/8088, MPU , architecture, 

programming and interfacing, Barry B. Brey. 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 .انؾذَضخ انزمُُخ وعبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -1د

 اإلَزشَذ. يغ انزؼبيم ػهً نطبنتا لذسح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىعبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انؾىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش  -4د

 ثُُخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى اعى انىؽذح / أو انًىظىع

 َظشٌ + ػًهٍ Cpu architecture Microprocessor architecture 4 األول
أعئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 َظشٌ + ػًهٍ Register transfer register 4 انضبٍَ

اعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايزؾبٌ اٍَ

 Register transfer 4 انضبنش
Instruction execution on 

registers 
 َظشٌ + ػًهٍ

أعئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 ايزؾبٌ شهشٌ َظشٌ + ػًهٍ Memory Type of memory 4 انشاثغ

 َظشٌ + ػًهٍ Memory Types of addressing memory 4 انخبيظ

أعئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايزؾبٌ اٍَ

 4 انغبدط
Peripheral control 

chips 
i/o device ٍَظشٌ + ػًه 

اعئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

 اعئهخ ػبيخ ًهٍَظشٌ + ػ Data transfer Data transfer 4 انغبثغ

 4 انضبيٍ
Fetch and excecute 

cycle 
Fetch and excecute cycle ٍَظشٌ + ػًه 

 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 4 انزبعغ
Address and data 

and control buss 
System buss ٍاعئهخ ػبيخ َظشٌ + ػًه 

 4 انؼبشش
Brief  introduction 

to machine code 
Assemble language ايزؾبٌ شهشٌ ًهٍَظشٌ + ػ 

 4 انؾبدٌ ػشش
Instructiom set and 

decoding 
Number of operads ٍاعئهخ ػبيخ َظشٌ + ػًه 

 4 انضبٍَ ػشش
Instructiom set and 

decoding 
The 8086 a dressing mode ٍَظشٌ + ػًه 

يُبلشخ و 

 ايزؾبٌ اٍَ

 4 انضبنش ػشش
Instructiom set and 

decoding 

Data transfer ,architecture 

instruction, logical,shift. 
 اعئهخ ػبيخ َظشٌ + ػًهٍ

 4 انشاثغ ػشش
Instructiom set and 

decoding 
Rotat ,advance instruction ٍَظشٌ + ػًه 

 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 ايزؾبٌ شهشٌ َظشٌ + ػًهٍ Type interrupt Type interrupt 4 انخبيظ ػشش
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 the 8086 microprocessor architecture, soft .1 )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئُغُخ 2

warw and interfacing techniques, walter A. 

trieble 

2.the 8086/8088, MPU , architecture, 

programming and interfacing, Barry B. Brey 

               ـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ ، انزمبسَش ،.... ) 
 

نكزشوَُخ، يىالغ االَزشَُذ ة ـ انًشاعغ اال

.... 

 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

   

 

 

 

 
 


