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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 كلية هندسة النفط والمعادن كزالقسم الجامعي / المر .2

 402ن  س مهـ  /  التحويالت البينية للحاسبات   اسم / رمز المقرر .3

 هندسة سيطرة المنظومات النفطيةبكالوريوس علوم في  البرامج التي يدخل فيها .4

 تعليم الكتروني ومدمج  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي  الفصل / السنة .6

 120 ي()الكلعدد الساعات الدراسية  .7

 3/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10
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 المعرفة والفهم  -أ
   
: متغيراتها واستخداماتها والحسابات انواع عمليات  السيطرة المركزية التعرف على مختلف  -1أ

 الخاصة بكل عملية. 
 على المجاالت التي تحتاج الى حسابات انتقال االستقرارية وكيفية حل المشاكل.التعرف  -2أ

    التعرف على كيفية استخدام الطرق الرياضية في حسابات مدى استقرارية المنظومات.  -3أ
 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 المجال للطلبة في المناقشة. استخدام أقل طرق تدريس بما ينسجم مع مستوى الطالب وفسح - 1ب          

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرفة للطالب. – 2ب          

 تفعيل دور اإلرشاد التربوي في الموضوع.  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة.عرض مفردات المقرر الدراسي على  .1

 منظم.لمطالبة بها بشكل تكليف الطلبة بالواجبات البيتية وا .2

 الفجائية.اجراء االمتحانات  .3

 بالمواعيد المحددة. الفصلية والنهائيةاجراء االمتحانات  .4

اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة  .5

 االخفاقات والنجاحات.

ساعدة التي يحتاجونها في مفردات المقرر الدراسي منة خالل اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب الم .6

 .الطالباستبيان للسنوات السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين ورفع مستوى 

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشهرية والنهائية. .1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. .2
 لمية.تقديم التقارير الع .3
 األداء ألمختبري. .4

 مهارات التفكير -ج

 وتصميم تحليل وفي الهندسية المشاكل حل في المكتسبة الرياضية المعارف استخدام على المقدرة -1ج

   .والعمليات والنظم العناصر وتطوير

 كيالميكاني التصميم ألغراض التحليلية الطرائق وتطبيق العددية المعطيات تقييم على المقدرة   -2ج

 . منتجبال والتحكم وطرق التصنيع

  وتفسيرها المعطيات تحليل على المقدرة  -3ج 

 طرائق التعليم والتعلم     

 توجيه األسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. -1

 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب.  -2
 تنمية الحس الرقمي في التعبير. -3
 العصف الذهني. -4
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 طرائق التقييم    

 إفراد جزء من األسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة.   -1

 مشاركة الطالب في قاعة الدرس. -2
 الواجبات الالصفية. -3
( األسئلة التي توجه للطلبة أثناء المحاضرة والتي تتطلب تفكير في Quizzesاالمتحانات الفجائية ) -4

 .موضوع معين
 

 
 والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة -د 

 

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -1د       

 لمقرر.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات ا -2د      
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3د  
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -4د  
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
دة / المساق أو اسم الوح

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 األول

األساسية  المعمارية

 مكونات الحواسيب ل

 

 

Basic 

microcomputer 

components 

architecture  

 نظري+مختبر
أسئلة  آنية، واجبات ال 

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثاني

األساسية  المعمارية

 اسيبمكونات الحول

Basic 

microcomputer 

components 

architecture  

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالث

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر  Buses النواقل

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الرابع

أسئلة  آنية، واجبات ال  +مختبرنظري Buses type النواقل انواع

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الخامس

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر  Buses architecture النواقل  معمارية

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 السادس

ت ال أسئلة  آنية، واجبا نظري+مختبر  Parallel bus متوازيةالنواقل ال

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 السابع

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر Serial bus الناقل التسلسلي

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثامن

الطرق المتوازية 

والتسلسلية لتبادل 

 المعلومات

Parallel and serial 

ways of 

exchanging 

information  

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 التاسع

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر  Timing diagram توقيتللالرسم البياني 

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 العاشر

و  S / Wقضايا تخص 

H / W 

S/W and H/W 

concerns 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الحادي عشر 

 استخدام بعض المعايير:

ISA 

Using some 

standers : 

ISA 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثاني عشر

 استخدام بعض المعايير:

PCI 

PCI لة  آنية، واجبات ال أسئ نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالث عشر

تصميم االتصال 

 -واالتصال بين الدوائر

 الجزء األول

Designing 

communication 

and interfacing 

circuits- partI 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 رالرابع عش

تصميم االتصال 

 -واالتصال بين الدوائر

 الجزء الثاني

Designing 

communication 

and interfacing 

circuits- partII 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الخامس عشر

تصميم االتصال 

 -واالتصال بين الدوائر

 الجزء الثالث

Designing 

communication 

and interfacing 

circuits- partIII 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر Use od alreadyاستخدم منافذ اإلدخال /  4 السادس عشر
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اإلخراج الموجودة بالفعل 

في الكمبيوتر المصغر 

 للتواصل

existing I/O ports 

in the 

microcomputer for 

communication  

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السابع عشر

4 

 Iالتعامل مع بعض معايير 

/ O الدوائر الجزء األول 

Dealing with some 

standards I/O 

circuits part I 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

يرة صفية، امتحانات قص

 وامتحانات شهرية

 الثامن عشر

4 

 Iالتعامل مع بعض معايير 

/ O الدوائر الجزء الثاني 

Dealing with some 

standards I/O 

circuits part II 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 التاسع عشر

4 

واجهات األجهزة الطرفية 

غيرة إلى الحواسيب الص

partI 

Interfacing 

peripherals to the 

microcomputer 

partI 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 العشرون

واجهات األجهزة الطرفية 

إلى الحواسيب الصغيرة 

partII 

Interfacing 

peripherals to the 

microcomputer 

partII 

أسئلة  آنية، واجبات ال  رنظري+مختب

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الحادي 

 4 والعشرون

ملحقات األجهزة الطرفية 

إلى الحواسيب الصغيرة 

partIII 

Interfacing 

peripherals to the 

microcomputer 

partIII 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثاني 

 4 العشرون

ربط األجهزة الطرفية إلى 

الحواسيب الصغيرة 

partIV 

Interfacing 

peripherals to the 

microcomputer 

partIV 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثالث 

 والعشرون
4 

الشرط الستخدام 

الحواسيب الصغيرة 

انات للحصول على البي

 parti -والتحكم

Requirement for 

using 

microcomputer for 

data acquisition 

and control- partI 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الرابع 

 والعشرون
4 

الشرط الستخدام 

الحواسيب الصغيرة 

للحصول على البيانات 

 II -والتحكم

Requirement for 

using 

microcomputer for 

data acquisition 

and control- partII 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الخامس 

 والعشرون
4 

الشرط الستخدام 

الكمبيوتر المصغر 

للحصول على البيانات 

 الجزء الثالث -والتحكم

Requirement for 

using 

microcomputer for 

data acquisition 

and control- partIII 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السادس 

 والعشرون
4 

الشرط الستخدام 

الحواسيب الصغيرة 

للحصول على البيانات 

 partIV -والتحكم

Requirement for 

using 

microcomputer for 

data acquisition 

and control- partIV 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السابع 

 4 والعشرون

اعتبار عملي لرعاية 

 الجزء األول -التواصل 

Practical 

consideration to 

care interfacing – 

part I 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

ية، امتحانات قصيرة صف

 وامتحانات شهرية

 4الثامن 
اعتبار عملي لرعاية 

 الجزء األول -التواصل 

Practical 

consideration to 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  PC Interfacing Communications and Windows 

Programming. William Buchanan, Addition 

Wesley   

)وتشمل على سبيل المثال   متطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 اللكترونية(والمواقع ا

1-Microcomputer Interface and Applications, 

M.A Mustafa,Newnes 

2-Advance PC Interfacing 

)وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(
 

 

 القبول .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  من الطلبة  أكبر عدد

  

 

 

 

 

 

 : التوقيع                       

– care interfacing والعشرون

part I 

 وامتحانات شهرية

التاسع 

 4 والعشرون

RTS  لغة البرمجة- 

 لجزء األولا

RTS Programming 

language– part I 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثالثون
4 

RTS  لغة البرمجة- 

 الثانيالجزء 

RTS Programming 

language– part I 

أسئلة  آنية، واجبات ال  نظري+مختبر

صفية، امتحانات قصيرة 

 شهريةوامتحانات 

 م.م. ايسني خرض ايسني

 داة    اتحويلتا  اتينية  لحاداس يدا املمدرس 

  ــــــــــــ  اترابعــــــــــاملرحح


