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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 

 جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 كلية الهندسة  القسم الجامعي / المركز  .2

  االلكترونيكقسم  اسم البرنامج األكاديمي  .3

  االلكترونيكبكالوريوس هندسة  اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 ال يوجد برنامج اعتماد  المعتمد   االعتمادبرنامج  .6

 ال توجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 الى: االلكترونيك:  يهدف البرنامج االكاديمي في قسم   أهداف البرنامج األكاديمي .9

  االلكترونيكبناء الطالب علميا وتأهيله للعمل في مجال تقنيات هندسة. 

  وإعداد الطالب نفسيا ليقوم بدوره كمهندس يعتمد عليه في هذا المجال .بناء 

    الحصول على المقاعد  المطلوبة  وبناء طلبة قادرين على التنافس مع مهندسين اخرين لفرص العمل

 في اكمال دراسات عليا.

  اكمال الدراسة او قابلية التقديم الختبارات خارجية من قبل هيئات محليةأو أقليمية أو عالمية لغرض

 التعيين.

 .حث الطالب على اإلبداع والتفكير في مشاريع التخصص ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال 

  تزويد الطلبة بمهارات علمية وعملية ومهارات ذاتية  تمكنه من حل المشاكل العملية والتعامل معها

 بمفاهيم علمية .
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم البرنامج المطلوبة مخرجات  .10

  االهداف المعرفية-أ

بالمعارف األساسية للحاسب اآللى و مفرداتها و تمكنه من التعامل مع  لطالب أفهام وتعليم ا -1أ

    .هالتكنولوجيا الحديثة و إستخدام التقنيات المرتبطه ب

اساسيات توصيل و إستخدام وحدات  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في العمل على  -2أ

 ة.وحدات تخزين البيانات المختلف لكاإلدخال و اإلخراج و كذا

 .االلكترونيكافهام الطالب طرق كيفية الحصول على المعرفة والفهم لالطار العملي في حقل  -2أ

 .تطبيقات عملية على الحاسب اآللى  فيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -4أ

 االلكترونيكتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم على تشخيص االعطال وصيانتها  الجهزة  -5أ

 المختلفة.

 واالقمار الصناعية.  االلكترونيكافهام الطالب اسس انشاء شبكات  -6أ

 الطالب من التصور في ادارة المشاريع وحل المشاكل التي تصادفه في المصنع. تمكين -7أ

  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 

من قبل المختصين بالموضوع مع التاكيد على  8086/8088المعالج الدقيق شرح مواضيع – 1ب 

 استخدامه كأساس للفهم والتعلم .

 االلكترونياتفي  والمفاهيم األساسية المبادئ العملية المتعلقة بتزودهم بمهارات حل المشاكل  –2ب

 .االلكترونيكحاسوبية الخاصة بانظمة البرامج الو  ةالرقمي

أكتساب مهارات أساسية تتفق  والتاكيد على  البرمجيةالهندسية في  التطبيقات يتم عرض المفاهيم  – 3ب 

  .مع أهداف التعليم ومراحل النمو العقلي لطالب المرحلة

التصميم  في للتراكيب الرقميةالتكامل في المعرفة من حيث االستفادة من المعلومات التركيز على  يتم – 4 

 . المجاالت الدراسية األخرى النظرية والعملية وأعتماد المواد الدراسية على بعضها البعض في

 طرائق التعليم والتعلم      

  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل

 المشاكل العملية.

 الكادر االكاديمي . حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل 

 .يتم مشاركة الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية 

 .يتم متابعة المختبرات العلمية الخاصة بالقسم من قبل الكادر االكاديمي 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم. وضع 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي. 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

لوحدة األساسية  بالمكونات المادية والبرمجية تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المرتبطة  -1ج

 .االمرتبطه به التطبيقاتإستخدام ب  مع التكنولوجيا الحديثة من التعاملو المعالجة المركزية وانواعها 

المتعلقة باالطار  البرمجيةاالنظمة االمتوافقة مع تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع  -2ج

 الهندسي.

 الحاسب و فوائد أنظمة التشغيل فات داخل جهازهيكلية و تنظيم الملب تمكين الطلبة من االلمام . -3ج

 .أنواعهاو

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل في المواضيع المتعلقة بحل المشكالت العملية . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     
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 بنية البرنامج  .1

رمز المقرر او  المرحلة الدراسية

 المساق

 الساعات المعتمدة اسم المقرر او المساق

 عملي نظري

 - E101 Mathematics –I 3 االولى/ الفصل االول

 - EE107 Electronic  Physics I 2 االولى/ الفصل االول

 E106 Workshop Skills- I - 2 االولى/ الفصل االول

 EE101 Digital Technique I 2 2 االولاالولى/ الفصل 

 EE103 االولى/ الفصل االول
Electrical Engineering 

Fundamentals I 
3 2 

 - U101 Human Rights 1 االولى/ الفصل االول

 - U105 Arabic Language 1 االولى/ الفصل االول

 E104 االولى/ الفصل االول
Engineering Drawing I 

(Basic) 
1 2 

 U103 Computer Science 1 2 االولى/ الفصل االول

 EE105 االولى/ الفصل االول
Engineering Mechanics-I 

(Statics) 
2 - 

 - E102 Mathematics- II 3 الفصل الثاني /االولى

 - EE108 Electronic  Physics II 2 الفصل الثاني /االولى

 EE102 Digital Technique II 3 2 الفصل الثاني /االولى

 EE104 الفصل الثاني /االولى
Electrical Engineering 

Fundamentals II 
4 2 

 - U102 Human Rights 1 الفصل الثاني /االولى

 - U104 English Language 2 الفصل الثاني /االولى

 E105 Engineering Drawing-II(AutoCAD) 2 2 الفصل الثاني /االولى

 E107 Programming 3 2 الفصل الثاني /االولى

 EE106 الفصل الثاني /االولى
Engineering Mechanics-II 

(Dynamics) 
2 - 

 - E201 Advance Mathematics –I 3 الثاني/ الفصل االول

 EE 201 Electronics I 2 2 الثاني/ الفصل االول

  تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية والتجارب الميدانية  المتعلقة بمخرجات التفكير

 والتحليل.

  تكوين حلقات نقاشية خالل المحاضرات او خارجها لمناقشة مواضيع هندسية علمية التي تتطلب

 التفكير والتحليل.

  )الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل )ماذا,كيف,متى,لماذا

 لمواضيع محددة.

  وتقارير دورية اعطاء الطلبة واجبات بيتية. 

 طرائق التقييم    

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 
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 - EE 203 Electric Circuits Analysis I 2 الثاني/ الفصل االول

 EE 205 Advanced Programming 1 2 الثاني/ الفصل االول

 - EE 208 Electro-Magnetics I 2 الثاني/ الفصل االول

 EE 210 Digital Electronic I 2 2 الثاني/ الفصل االول

 EE 206 Machines (DC) 2 2 الثاني/ الفصل االول

 - E202 Advance Mathematics- II 3 الثاني/ الفصل الثاني

 EE 202 Electronics  II 2 2 الثاني/ الفصل الثاني

 - EE 204 Electric Circuits Analysis II 2 الثاني/ الفصل الثاني

 - EE 212 Measurement &Instruments 2 الثاني/ الفصل الثاني

 - EE 209 Electro-Magnetics II 2 الثاني/ الفصل الثاني

 EE 211 Digital Electronic II 2 2 الفصل الثانيالثاني/ 

 EE 207 Power and AC Machines  3 2 الثاني/ الفصل الثاني

 EE 213 University Culture Activity - 1 الثاني/ الفصل الثاني

 - EE 301 Digital Signal Processing I 2 الثالث /الفصل االول

 EE 309 Advanced Electronics I 2 2 الثالث /الفصل االول

 EE 303 Communication Systems I 2 2 الثالث /الفصل االول

 EE 305 الثالث /الفصل االول
Microprocessor and 

Microcontroller:   Hardware 
2 2 

 - EE 307 Engineering Analysis I 2 الثالث /الفصل االول

 EE 311 Antenna 2 2 الثالث /الفصل االول

 - EE 312 Engineering Administration 2 الثالث /الفصل االول

 - EE 302 Digital Signal Processing II 2 الثالث/ الفصل الثاني

 EE 310 Advanced Electronics II 2 2 الثالث/ الفصل الثاني

 EE 304 Communication Systems II 2 2 الثالث/ الفصل الثاني

 EE 306 الثانيالثالث/ الفصل 
Microprocessor-Based System: 

Programming 
2 2 

 - EE 308 Engineering Analysis II 2 الثالث/ الفصل الثاني

 - EE 313 Optoelectronics 2 الثالث/ الفصل الثاني

 - EE 401 Microelectronic I 2 الرابع / الفصل االول

 EE 403 Power Electronics I 2 2 الرابع / الفصل االول

 EE405 Control System I 2 2 الرابع / الفصل االول

 - EE407 Digital System Design 3 الرابع / الفصل االول

 - EE 409 Information Theory 3 الرابع / الفصل االول

 EE411 الرابع / الفصل االول
Hardware Description Language 

(HDL ) Programming 
2 2 
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 - EE 413 Introduction to AI 2 الرابع / الفصل االول

 E402 Eng. Graduation Project I - 4 الرابع / الفصل االول

 - EE402 Microelectronic II 2 الرابع / الفصل الثاني

 EE404 Power Electronics II 2 2 الرابع / الفصل الثاني

 EE406 Control System II 2 2 الرابع / الفصل الثاني

 - EE408 Advanced Digital System Design 3 الرابع / الفصل الثاني

 - EE410 Microwave 2 الرابع / الفصل الثاني

 - E401 Engineering Profession Ethics 2 الرابع / الفصل الثاني

 - EE412 Digital Image Processing 2 الرابع / الفصل الثاني

 E403 Eng. Graduation Project II - 4 الثاني الرابع / الفصل

 التخطيط للتطور الشخصي .2

نرات دورية ييتم التخطيط لتطوير شخصيات الطلبة عن طريق اقامة حلقات نقاشية معهم ومطالبتهم بتقارير وسم

 وعلى مدار المراحل االربعة ولمختلف المواضيع  لتنمية التطور الشخصي لديهم 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .3

 قبول مركزي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .4

  موقع الكلية. 

 الموقع االلكتروني والبريد االلكتروني للقسم. 
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 مخطط مهارات المنهج

   

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 
   

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 االهداف المعرفية 

  

 االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالموضوع

 

االهداف الوجدانية 

 والقيمية 

 ةالتأهيليوالمهارات العامة 

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة  )

بقابلية التوظيف والتطور 

 (الشخصي

 4أ 2أ 2أ 1أ
أ

5 

 ب 7ا 6أ

1 
ب

2 
ب

2 
ب

4 
ب

5 

ج

1 
ج

2 
ج

2 
ج

4 
 4د 2د 2د 1د

 

 الثالثة
EE 

305 
Microproce

ssor 

 √ √ √ √ √ √ √ √   √   √ √   √   √   √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الهندسة \جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .2

        Microprocessor  - EE305 اسم / رمز المقرر .3

 القسم البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

عدد الساعات الدراسية  .7

 )الكلي(
 نظري و عملي  ساعة 60

 2020\     \      تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

الهندسية الحالية والتي  للبرمجةالىان يتم توضيح التحديات العملية والفلسفية  المعالج الدقيقيهدف موضوع 

المستخدمة في كثيرمن  للمكونات المادية والبرمجيةهذا التطور المستمر و كذلك تقديم المفاهيم االساسية لحفزت 

توضيح  التطبيقة في المجال العلمي والعملي. حيث يتم ذلك ابتداء مناالجهزة  المبرمجة  والتي تظهر اهميتها 

ة العد, وحدة المعالج المركزية والذاكرة, التعاريف االساسية المستخدمة في الحاسب اآللى مثل أنظم وتعلم

وجعل الطالب قادر على بناء برامج بلغة  محيطات الحاسبة ووحدات الخزن الثانوية وكذلك انظمة التشغيل

 .االلكترونيكوتطبيقاتها في مجال علم  8086/8088التجميع للمعالج 

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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات .10

  االهداف المعرفية  -
طبيقاتها في مجال علم وت 8086/8088تجميع المعالج كتابة برامج بلغة  قادر علىالطالب  جعل -1أ

 . االلكترونيك

أنظمة العد, وحدة المعالج المركزية مثل  اآللىالحاسب تعلم وفهم التعاريف االساسية المستخدمة في  -2أ

 .الثانوية وكذلك انظمة التشغيلوالذاكرة, محيطات الحاسبة ووحدات الخزن 

والمعروف بإسم   المعالج الصغرى التعرف على اهم مكونين ماديين ضمن نظام الحاسب اآللى هما -3أ

 .Memoryو الذاكرة  Microprocessorالميكروبروسيسور 
 .المعالجة الرقمية فى ا أهميتهو أنظمة االرقام التركيز على -4أ

 الخاصة بالموضوع  االهداف المهاراتية  -ب

 . بين انظمة االعد المختلفةلتحويل من ضمنها االتي و العمليات الحسابيةبااللمام  –1ب

 .logic pinsللبيانات باستخدام  محيطيات االدخال واالخراجبكيفية ربط االلمام  -2ج

عبر مسريى  الداخليةمكونات المعالج ربطها مع  آليةا المختلفة والذاكرة وأنواعهاهمية بااللمام   -3ج

 . العناويينالمعطيات و

 االلمام بكيفية تصميم دوائر التعشيق بين المعالج الدقيق والمحيط الخارجي. -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية 
 بطلب تقارير دورية للمواضيع االساسية للمادة  يقوم التدريسي. 

 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

  واالمتحان النهائي فصليامتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . حث الطالب على التفكير بكيفية تصميم البرامج من خالل استنتاج الفكرية الرئيسية لها -1ج

ى التفكير بأهمية التراكيب الرقمية مثل البوبات المنطقية في التصاميم للوحات حث الطالب عل -2ج

 .fpgaالقابلة للبرمجة مثل 

في المجاالت  ة من حيث االستفادة من البرامج الحديثة في المعرفالتكامل حث الطالب على  -3ج

 .  والعملية واعتماد المواد الدراسية على بعضها البعض  الدراسية األخرى النظرية

من حيث اللغة والرموز  المعالجات الدقيقةلمادة  متناميةاكتساب مهارات  حث الطالب على  -4ج

 .  والمعلومات وأساليب التفكير
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية. 
 للمكونات المادية والبرمجة للمعالج الدقيق وكيفية المفاهيم االساسية بتوضيح  يقوم التدريسي

 .توافقها الزمني مع المكونات البرمحية لتنفيذ االيعازات 
 التطبيقات الرئيسية  للمعالج الدقيق كدائرة متكاملة فيهم لى أيقوم التدريسي بتعريف الطلبة ع 

 المختلفة نظريا وعمليا. االلكترونيكمنظومات  تصميم 

 طرائق التقييم    

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 



 

 

 
 9الصفحة 

 
  

  بهم.وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى االمتحان النهائي 
المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

.) 

 حول المواضيع الخاصة بمادة الرياضيات  . الواجباتتمكين الطلبة من كتابة  -1د

 .  االلكترونيكنظمة ألالواقع العملي بما يمكن مطابقة المعادالت الجبرية  حلتمكين الطلبة من  -2د

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية او دولية. -3د

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج. -4د         
 سمينرات خاصة للطالب لغرض التطوير الذاتي لشخصياتهم .أقامة  -5د        

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 االول

التوصيل للذاكرات والناقالت 

 مع المعالج الدقيق

Memory Interface 

and Bus Interface: 

Memory Devices, 

Address Decoding- 

Memory Interface 

8085. 

 

محاضرات 

power point 

امتحانات يومية 

تجارب  +

 عملية

+امتحانات 

 ةشهري

 

 4 الثاني

 4 الثالث

 4 الرابع

 الخامس
 

4 

  

لغة االلة للمعالج 

8086/5808 

  ومجاميع االيعازات

 
Assembly 

Programming: 

Machine 

Language 

Instruction 

Formats, 

Instruction sets (  
Arithmetic group, 

Logic group, 

Branch group, 

Stack, I/O, and 

machine control 

group)  

محاضرات 

power point 

امتحانات يومية 

تجارب  +

 عملية

+امتحانات 

 ةشهري

 

 السادس
 

4 

 4 السابع

 الثامن
 

4 

 التاسع
 

4 

 العاشر
 

4 

 االحد عشر
 

4 

 

 الثاني عشر

 

 

4 

التوصيل ألجهزة االدخال 

 واالخراج

 

I/O Interfacing: 

Basic I/O interfacing 

(I/O mapped I/O and 

Memory mapped I/O). 

I/O ports address 

decoding. 

محاضرات 

power point 

 

امتحانات يومية 

+ تجارب 

عملية 

+امتحانات 

 شهرية
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 .البنية التحتية 12

 : الكتب المقررة المطلوبة -1

 

1. Moorthi Madhavan, 8085 Microprocessor notes, 

December 2018. 

2. Barry B. Brey, The 8086/8088 MPU, 

Architecture, programming and interfacing, 8th 

edition, Prentice Hall, 2008. 

3. Walter Triebel, Avtar Singh, 8088 and 8086 

Microprocessors, the: Programming, Interfacing, 

Software, Hardware, and Applications, 4th 

edition, Prentice Hall, 2002. 

 

 المراجع الرئيسية ) المصادر( -2

  المصادر االضافية  للمناهج مكتبة الكلية للحصول على

 الدراسية.

  االطالع على المواقع االلكترونية العلمية لالطالع على

 .المادة المستجدات الحديثة في 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......(
جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع 

 . Iللرياضيات

 

الثالث 

 عشر

 

4 

 

 اوانواعه لبرامجل المقاطعات

 

Interrupts: 

Interrupts and 

Interrupt Service 

Routines, Interrupt 

Cycle of 8086, 

 NonMaskable 

Interrupt Maskable 

Interrupt (INTR), 

Interrupt 

Programming. 

محاضرات 

power point 

 

امتحانات يومية 

تجارب + 

عملية 

+امتحانات 

الرابع  شهرية

 عشر
4 

 

الخامس 

 عشر 

 

 

4 

االجهزة الملحقية القابلة 

 للبرمجة

Programmable 

Peripheral Devices: 
The 8255A 

Programmable 

Peripheral Interface, 

Bidirectional Data 

Transfer between two 

Microcomputers, 

Direct Memory 

Access (DMA). 

 محاضرات 

 

امتحانات يومية 

+ تجارب 

عملية 

+امتحانات 

 شهرية
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 اقتراح تبديل المنهج من سنوي الى فصلي يساهم في تطوير المنهج  :.خطة تطوير المقرر الدراسي12 

 المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت  -ب

1. Yu-Cheng Liu & Glenn A Gibson, microcomputer 

systems 8086/8088 family, Architecture, 

Programming and Design, 2nd edition, Prentice Hall 

of India, 2003. 

2. A.K.Ray and K.M. Bhurchandi, advanced 

Microprocessor and Peripherals, 3rd edition,Tata 

McGraw Hill, 2002. 

 

 


