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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 تكريت المؤسسة التعليمية .1

 المنظومات النفطيةهندسة سيطرة      علمي القسم ال .2

 التقنية الرقمية اسم / رمز المقرر .3

 حضوري -الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 32ساعة نظري +  32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 3/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 مثل الثنائي والثماني والستة عشر.تعريف الطالب باالنظمة الرقمية الشائعة  - أ

 التعرف على البوابات المنطقية االساسية  ووظائفها. - ب

 تعريف الطالب بمباديء تصميم االنظمة الرقمية - ت

التعرف عن كيفية بناء العالقة المنطقية بين المدخالت المتاحة في المسألة والمخرجات الالزمة  - ث

 الظهار نتائج المسألة.

 التبسيط للدوال البوليانية للوصول الى تصاميم نوعية.التعرف على طرق  - ج

 التعرف على الخطوات المتبعة في تصميم وتنفيذ الدوائر الرقمية. - ح

 اكتساب الخبرة العملية في تصميم وتنفيذ الدوائر الرقمية. - خ

باالنظمة الرقمية االكثر شيوعا ، والتعريف بكيفية بناء الدوائر تعريف  الطالب يهدف المقرر 

والجبر البولياني  االساسية لالجهزة االلكترونية . حيث يتعرف الطالب على انواع البوابات

وتبسيط الدوال البوليانية وتصميم وتنفيذ الدوائر التوافقية مثل دوائر الجمع والطرج والمقارنة 

 وبناء الدوائر االلكترونية للمسجالت الزاحفة والعدادات flip-flopومعرفة انواع   والترميز
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعريية األ -أ
 .التعليم الواسع المدى لفهم تأثير الحلول الهندسية عالميا واقتصاديا -1أ 1أ

 .القدرة على العمل يي الفرق متعددة التخصصات -2أ

 القدرة على تصميم وتنفيذ دوائر رقمية لحل المشاكل التي تواجه العمل.  -3أ

للسيطرة والتحكم على  يي المجال الهندسيالقدرة على استخدام التقنيات والمهارات وادوات الهندسة المعاصرة  -4أ

 .المنشات النفطية

 بشكل علمي دقيق مما يحقق الفائدة االقتصاديةالنفطية  المنظومات السيطرة علىالقدرة على  -5أ

 ..امكانية تصميم وتنفيذ التجارب وتحليل النتائج وترجمتها واقعيا -6أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ربط العالقة بين ما متوير من مدخالت للمسألة والمخرجات المطلوبة وايجاد الدوال المعبرة عن هذه العالقة   - 1ب

 بمعادالت مبسطة

 التعلم على استثمار الشرائح المتويرة لتنفيذ مهام الدوائر المطلوبة   - 2ب

 .التعلم على استخدام البرامج الحاسوبية يي تنفيذ الدوائر الرقمية   - 3ب

 اكتساب الخبرة الالزمة  لتصميم وتنفيذ دوائر رقمية معقدة.    -4ب

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرية للطالب – - 5ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام المحاضرات التقليدية يي شرح المادة للطلبة حضوريا. - أ

 المادةالدراسية المالئمة لتوضيحاستخدام وسائل االيضاح واالمثلة  - ب

 استخدام التقنيات الرقمية للمساعدة يي ايصال المادة العلمية - ت

 ربط الجانب النظري بالجانب العملي من خالل اجراء تجارب مختبرية لمحتوى المادة الدراسية المعطاة. - ث

متعلقة بالمادة الدراسية والطلب من تحفيز الطالب على التفكير واالدراك واالستنتاج من خالل عرض مسائل مختلفة  - ج

 .الطلبة بحلها ومن ثم تدخل التدريسي يي تقييم الحلول وتحديد االخطاء

اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها يي مفردات المقرر الدراسي منة خالل استبيان  - ح

 الطالب.ريع مستوى للسنوات السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين و

 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية و الشهرية خالل يصلي الدراسة. - أ

 النشاطات الصفية   - ب

 تنفيذ التجارب العملية وكتابة التقارير عنها - ت

 االعمال والفعاليات والمبادرات المتعلقة بمحتوى المقرر الدراسي - ث

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وتعطيه القدرة على اتخاذ القرار. ز ثقة الطالب بنفسه  .ي  تعزتزويد الطالب بالمعلومات الت -1ج

 لطالب للحياة العملية بعد التخرج وتعزيز قدرته على التفكير.تهيئة ا -2ج

 اكتساب الطالب الخبرة الالزمة الستغالل االمكانات المتاحة لتحقيق الهدف. -3ج

  الطلبة منخالل العمل الجماعي يي المختبرات واعداد التقاريربث روح التعاون بين   -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخدام المحاضرات التقليدية يي شرح المادة للطلبة حضوريا. - أ

 استخدام وسائل االيضاح واالمثلة المالئمة لتوضيح المادةالدراسية - ب

 العلمية استخدام التقنيات الرقمية للمساعدة يي ايصال المادة - ت

 ربط الجانب النظري بالجانب العملي من خالل اجراء تجارب مختبرية لمحتوى المادة الدراسية المعطاة. - ث

تحفيز الطالب على التفكير واالدراك واالستنتاج من خالل عرض مسائل مختلفة متعلقة بالمادة الدراسية والطلب من  - ج

 وتحديد االخطاء.الطلبة بحلها ومن ثم تدخل التدريسي يي تقييم الحلول 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهرية . - أ

 االمتحانات الشفوية واليومية.  - ب

 النشاطات الصفية  - ت

 تنفيذ التجارب العملية وكتابة التقارير عنها - ث

 االعمال والفعاليات والمبادرات المتعلقة بمحتوى المقرر الدراسي - ج

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

 حصول الطالب على المعرية التي تؤهله يي يهم وتحليل  المشاكل التي تواجهه يي حياته الوظيفية.  -1د

 القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة يي مجال التخصص. -2د

 والقدرة على مواجهة المعضالت وايجاد الحلول لها. تشجيع روح االبداع والمبادرة للطلبة -3د

 .التعرف على طرق البحث والتقصي للحصول على المعلومات المتعلقة بعمله   -4د

 تهيئته الكمال دراسته العليا يي مجال التخصص -5د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم التعليمطريقة 

التعرف على االنظمة  6 1-3

 الرقمية
Numbering 
systems 

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات

التعرف على انواع  4 4-5

وخصائص البوابات 

 المنطقية

Logic Gates 

   امتحان شهري  2 6
التعرف على الجبر  4 7-8

 البولياني وقوانينه
Boolean 
Algebra  

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات

التعرف على تبسيط  4 9-10 

الدالة البوليانية 

باستخدام الطريقة 

 الجبرية

Simplification 
Boolean 
function using 
algebraic 
methods 

التعرف على تبسيط  4 11-12

الدالة البوليانية 

باستخدام طريقة 

 كارنوف

Simplification 
Boolean 
function using 
map methods 

   امتحان الشهر الثاني  2 13
التعرف على تنفيذ  2 14

الدوائر الرقمية 

من  باستخدام نوع

 البوابات الشاملة يقط

Universal gates  

 

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات
التعرف على الدوائر  2 15

المتكاملة وانواعها 

 وخصائصها

 Integrated 
Circuits 
(ICs) 

خصائص العرف على  2 16

الدوائر التوايقية 

وشرح دائرتصميم 

 وتنفيذ دائرة الجمع

 Combinational 
Logic circuits  

 &Adder 

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات
تصميم وتنفيذ دائرة  2 17

 الطرح
subtractors 

تصميم وتنفيذ دائرة  2 18

 التحويل
converter 

تصميم وتنفيذ دائرة  2 19

 المقارن
Comparator 

تصميم وتنفيذ دائرة  2 20

 المرمز ومعكوسة
Decoder & 
encoder 

 MUX & DEMUX تصميم وتنفيذ دائرة  2 21
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 البنية التحتية  .12

  ,Principles of Logic Design ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
By Qasim Mohammed Hussein 

  Digital System Principles and Applications, by .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Ronald J. Tocci.       

2.  Fundamental of Digital Systems Design, by V. 

Thomas Rhyne.          

3.  Digital Principles and Applications, by Malvino 

Leach. 

4. Logic and Computer Design Fundamentals By 
Moris Mano 

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
الدوائر  البرمجيات الجاهزة التي تستخدم لتصميم وتنفيذ -

 الرقمية.

 اجهزة تنفيذ التجارب المختبرية. -

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
المحاضرات االلكترونية للمحاضرات الملقاة او اي محاضرة 

 توسع ادراك الطلبة ذات العالقة بتخصص المقرر

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 FPGA اضاية المواضيع الحديثة المتعلقة المقرر مثل مقدمة عن 

MUX & DEMUX   

 تصميم وتنفيذ دائرة  2 22
ROM & PLA 

2امتحان شهري /ف    

23 2  ROM & PLA  ، شرح المادة

مع االمثلة 

 العملية

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات

التعرف على الدوائر  2 24

  التسلسلية 
Sequential 
Logic Circuit  

التعرف على انواع  2 25

FF ووظائفها 
Flip-flops 

التعرف على تصميم  4 26-27

 الزواحف الخطية
Shift register 

2/ ف 2امتحان   2 28    
29-31 6  

التعرف على تصميم 

وتنفيذ الدوائر الرقمية 

 للعدادات

 
 
Counters 

شرح المادة ، 

مع االمثلة 

العملية 

ووسائل 

االيضاح 

 المتاحة

االمتحانات 

اليومية ، 

االسئلة 

المباشرة 

خالل الشرح 

 الواجبات
امتحان اختياري   2 32

للطلبة ذو المعدالت 

 الواطئة
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