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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 دیالىة جامع المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلیة العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

  115COLD/  تصمیم منطقي  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 لكل اسبوع نظري ساعة 3   )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 مقررأھداف ال .8

و لثنائي والعشGري والثمGاني والسGادس عشGرانواع االنظمة العددیة مثال النظام المعرفة مقدمة أساسیة  ان ھذا المنھج االكادیمي ھو
امكانیGة  وكGذلك ؛انGواع مختلفGة مGن الشGفرات  الطالGب سGوف یGتعلم كیفیة تمثیل ھGذه االنظمGة العددیGة والتحویGل فیمGا بینھGا وكGذلك 

طGرق التبسGیط معGادالت الجبGر البGولیني وانGواع البوبGات یغطGي المGنھج  سGوف باإلضافة إلى ذلGك، .الى اخرى  التحویل من شفرة
المنطقیGGة وكGGذلك البوابGGات المنطقیGGة المركبGGة مثGGل الجGGامع والطGGارح والمقGGارن وغیرھGGا وایضGGا یھGGدف المقGGرر الGGى تعلGGیم الطالGGب 

 -:ویھدف المنھج الىا وایضا انواع مختلفة من الذاكرات والمسجالت النطاطات والعدادات وكیفیة استخدامھا والتحویل بینھ
معني البوابات المنطقیة وطریقة التصمیم باسGتخدام لھدف المطلوب من الطالب لكي یجتاز بنجاح متطلبات المقرر ھو إدراك ا .1

 .ھذه البوابات المنطقیة 
 .طریقة التحویل بینھاو المستخدمة في تمثیل البیانات الشفرات اإدراك الطالب ألنواع  .2
تصGمیم مختلGف تطویر إمكانیة الطالب استخدام البرمجیات المتوفرة في ھذا المجال باإلضافة إلى المھارات التي یكتسGبھا فGي  .3

  .داخل الحاسبة الدوائر المنطقیة وكیفة عملھا 

   .ئرة منطقیة اخرى ذات مخرج اخرة منطقیة ذات مخرج معین الى دارالتصمیم والتحویل من دائتطویر إمكانیة الطالب على  .4

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10
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  االھداف المعرفیة - أ

  الدوائر المنطقیةمعرفة الطالب في مجال -1أ
  داخل الحاسبة االنظمة العددیة كیفیة تمثیل معرفة طرائق التعامل مع -2أ
لبوابات المنطقیة وكیفیة استخدامھا لتصمیم لكل نوع من انواع ایحدد الطالب اھم الخصائص  -3أ

 .مختلف الدوائر المنطقیة 

  .الطرق المھاریة لتصمیم اي دائرة منطقیة باستخدام البوابات المنطقیة المناسبة یعرف الطالب -4أ

 

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  ل تحلیالتذكیر والمھارات   - 2ب
       مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 
    

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -الشرح باستخدام ادوات العرض الحدیثة المختلفة -
   .التصمیم المنطقي تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   االنظمة الحدیثة  والتيت نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة تكوین مجموعا  -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  .لمواضیع محددة 
  .اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  

 التقییم  طرائق     

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا   - 4
 بیتیةدرجات محددة بواجبات  - 5

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  .لتمثیل البیاناتتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
   .برامج تحاكي تمثیل البیانات داخل الحاسبةبناء تمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
.(  

  النترنیت  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق ا -1د
  لمشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر ا -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر -3د
 .و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاصالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة  -4د
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 البنیة التحتیة .12

      الكتب المقررة المطلوبة - 1
� M.Morris Mano, “Computer System 

Architecture”, 1998. 
 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

 بنیة المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  3   

 خالهلا یتمتعار يف و مقدمة عامة 

شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

 على الطلبة و األستاذ االلتزام !ا

  لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  Arithmetic Operations 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  Logic Gates 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  
Simplification and 
Boolean Functions 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 تمایكروسوف

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  Logic Operations 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  
Combinational and 
Sequential Circuit 
Analysis Design  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  
Digital Circuit Design 
Optimization Methods  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

8  3  
Binary Adder and 

Substructor  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

9  3  Multiplexer  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 ختبار شفھي او تحریريا

10  3  Decoder 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

11  3  Flip-Flops 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3  Registers  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 تحریري اختبار شفھي او

13  3  Counters  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

14  3  
Programmable Logic 

Arrays 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

15  3  Types of RAMs ,ROMs 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 ختبار شفھي او تحریريا
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الكتب والمراجع التي یوصي بھا  - أ
   ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة - ب
  ...االنترنت

1.DIGITAL. FUNDAMENTALS. Ninth Edition. By  
Thomas  Floyd. 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثة علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .المنھج توسیع مفردات •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


