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ان هذا المنھج االكاديمي هومقدمة أساسية لمعرفة انواع االنظمة العددية مثال النظام الثنائي والعشري 
العددية والتحويل فيما بينھا وكذلك الطالب سوف يتعلم والثماني والسادس عشرو كيفية تمثيل هذه االنظمة 

انواع مختلفة من الشفرات ؛ وكذلك امكانية التحويل من شفرة الى اخرى .باإلضافة إلى ذلك، سوف يغطي 
المنھج طرق التبسيط معادالت الجبر البوليني وانواع البوبات المنطقية وكذلك البوابات المنطقية المركبة مثل 

طارح والمقارن وغيرها وايضا يھدف المقرر الى تعليم الطالب النطاطات والعدادات وكيفية الجامع وال
 :- استخدامھا والتحويل بينھا وايضا انواع مختلفة من الذاكرات والمسجالت ويھدف المنھج الى

ية الھدف المطلوب من الطالب لكي يجتاز بنجاح متطلبات المقرر هو إدراك معني البوابات المنطق 1. 
 . وطريقة التصميم باستخدام هذه البوابات المنطقية

 .إدراك الطالب ألنواع االشفرات المستخدمة في تمثيل البيانات و طريقة التحويل بينھا 2. 
تطوير إمكانية الطالب استخدام البرمجيات المتوفرة في هذا المجال باإلضافة إلى المھارات التي يكتسبھا . 3 

 . الدوائر المنطقية وكيفة عملھا داخل الحاسبةفي تصميم مختلف 
تطوير إمكانية الطالب على التصميم والتحويل من دائرة منطقية ذات مخرج معين الى دائرة منطقية . 4 

 .اخرى ذات مخرج اخر
 

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

المتاحة. والبد من الربط بينھا وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .10

 االهداف المعرفية -أ
 .المنطقية معرفة الطالب في مجال الدوائر-1

 .معرفة طرائق التعامل مع كيفية تمثيل االنظمة العددية داخل الحاسبة-2 

يحدد الطالب اهم الخصائص لكل نوع من انواع البوابات المنطقية وكيفية استخدامھا لتصميم  - 3

 .مختلف الدوائر المنطقية

 . بات المنطقية المناسبةيعرف الطالب الطرق المھارية لتصميم اي دائرة منطقية باستخدام البوا-4

 

  االهداف المھاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 التذكر-مھارات المعرفة  – 1ب
 مھارات التذكير والتحليل   - 2ب
      مھارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      
 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية-
 الشرح والتوضيح -
 التصمیم المنطقي. تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة -
 التفكير والتحليل تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة المسائل الریاضیة التي تتطلب -
 الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا -

 .حددةلمواضيع م
 .اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -
 .تكليف الطلبة باعداد تقارير تتعلق بالمقرر -

  
 طرائق التقييم      
 االختبارات العملية -1
 االختبارات النظرية -2
 التقارير والدراسات -3
 امتحانات يومية باسئلة حلھا ذاتيا   -4
 بواجبات بيتيةدرجات محددة  - 5

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .باالطار الفكري لتمثیل البیاناتالمرتبطة تمكين الطلبة من حل المشاكل  -1ج

 في بناء برامج تحاكي تمثیل البیانات داخل الحاسبة.تمكین الطلبة من حل المشاكل   -2ج

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة )المھارات األخرى التاهيلية العامة و المھارات -د
 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -1د
 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر  -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3د
 في المشاريع الصناعية و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.الزيارات الميدانية  -4د



 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

1 5  

Number Systems 
السبورة 
 والداتا شو

امتحانات يومية 
وواجبات بيتية 
باالضافة الى 

 االمتحانات

2 5  Introduction to 
Number Systems = = 

3 5  
 Decimal 

Number System 
= = 

4 5  
 Binary Number 

System 
= = 

5 5  Octal Number 
System 

= = 

6 5  Exam the first 
month 

= = 

7 5   Hexadecimal 
Number System 

= = 

8 5  
Basic Rules of 
Binary Addition 
and Subtraction 

= = 

9 5  

BCD Addition 
and Subtraction 
in Excess-3 
Code 

= = 

االمتحان الشهري   5 10

   االول

11 5  
Binary 
Multiplication, 
Binary Division 

= = 

12 5  Logic Gates and 
Boolean Algebra 

= = 

13 5  
Simplification of 
Boolean Algebra 
Functions 

= = 

14 5  Postulates of 
Boolean Algebra 

= = 

   الثاني االمتحان الشهر  5 15



 البنية التحتية .12

 Digital Electronics      الكتب المقررة المطلوبة -1
Digital Electronics: Principles, Devices and 
Applications Anil K. Maini 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بھا  -أ

 )المجالت العلمية,التقارير,...( 

1. (Delmar) Digital Design with CPLD 
Applications & VHDL 
2. Schaum's Outlines of Digital Principles 3rd 
Edition 

المراجع االلكترونية,مواقع  -ب

 www.Google books االنترنت...

 

 الدراسي.خطة تطوير المقرر 13
 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم 

 .االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمية الحديثة 

 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة 
 .توسيع مفردات المنھج 

 ادخال كتب مصدرية ومنھجية حديثة. 

 عمل مستقبلية اعداد دروس. 

 


