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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحلة الجامعة كل المؤسسة التعليمية .1

 هندسة تقنيات االجهزة الطبية     / المركز علمي القسم ال .2

  المعالج الدقيق  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2221-2222 الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المنطقية المستخدمة في الحاسبات واالجهزة الطبية االلكترونية وكيفية عمالها  تعليم الطالب على اسس الدوائر -1
 دوائرمنطقية والتعرف على الحاسبات الدقيقة اجزائها برمجتها او تطبيقها  -2

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12
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  هداف المعريية األ -أ
 الدقيقة على المعالجات والحاسبات تعريف الطالب -1أ

 التعرف على انواع الذاكره الحاسوبية -2أ

 التعرف على معمارية الحاسبة  -3أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  التعرف على المعالجات الرقمية وتطبيقها يي المال الطبي  – 1ب

 للحاسوب  والدائمة المؤقتةالتعرف على انواع الذاكرات  – 2ب

 كيفية تنفيذ االوامر يي الحواسيب الدقيقة التعرف على  – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

  كتب ورقية والكترونية محاضرات نظرية ,مختبرات علمية , ندوات علمية , دورات تدريبة ,

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 سنوي  امتحانات يومية ,امتحانات يصلية , الحظور اليومي, تقارير مختبرية ,تقييم

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعريف الطالب على انواع المعالجات الرقمية 1ج

  التعرف على تنفيذ االوامر الحاسوبية  -2ج

 تطوير المهارات التطبيقية للطالب -3ج

  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

  ورقية والكترونية  محاضرات نظرية ,مختبرات علمية , ندوات علمية , دورات تدريبة ,كتب

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 امتحانات يومية ,امتحانات يصلية , الحظور اليومي, تقارير مختبرية ,تقييم سنوي 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 لطالب اضاية المهارات التطبيقية ل-1د

  الحاسوب زيادة قدرة الطالب على استخدام  -2د

 قابلية الطالب على البحث العلمي -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Introduction to the يهم الطالب المحاضرة  12 1,2,3

Microprocessor and 

Computer  

 

محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 

يهم الطالب المحاضرة  21 4,5,6

 
Semiconductor 

memories 
(ROM&RAM) 

محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 

يهم الطالب المحاضرة  21 7,8,9

 
Microprocessor 

architecture  
محاضرة 

 ية نظرية وعمل
اختبار يومي 

 واسبوعي 

يهم الطالب المحاضرة  21 10,11,12

 
Bus signal 

timing &i/o 
timing  

محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 

يهم الطالب المحاضرة  21 13,14,15

 
Instruction ste 

and addressing 
mode   

محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 

يهم الطالب المحاضرة  12 16,17,18

 
Hardware 

specification  
محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 

19,20,21 
 

يهم الطالب المحاضرة  12

 
Microprocessor 
interface   

محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 

يهم الطالب المحاضرة  8 22,23

 
Digital 
I/O(parallel 
&series ) 

محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 

يهم الطالب المحاضرة  12 24,25,26

 
Analogue I/O  محاضرة

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 
يهم الطالب المحاضرة  8 27,28

 
Slandered 

buses  
محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 

رة يهم الطالب المحاض 8 23,32

 
Some practical 
microprocessor  

محاضرة 

 نظرية وعملية 
اختبار يومي 

 واسبوعي 
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 THE INTEL MICROPROCESSORS ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

1- Walter A. Triebel & Avatar Singh: “The 
8088/8086 Microprocessors”.  

2- Liu & Gibson: “The 8088/8086 
Microprocessor”  

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 المواقع االلكترونية المختصة بدراسة المادة

 8086  hardware interfacing,8086 programming tutorial 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 بالمعالجات الحديثة وانوعها  اضاية مواضيع تختص   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اسم التدريسي وتوقيعه

 علي حسن دخيل 
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