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 موذج وصف المقررن

 

  وصف المقرر

 

 هندسة النفط والمعادنكلية  المؤسسة التعليمية .1

   هندسة سيطرة المنظومات النفطية / المركز علميالقسم ال .2

 وانكليزي ظمة مسيطراتان اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 الدراسية االولى فصلين دراسيين / السنة الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 لمادة المسيطرات ساعة 120

 ساعة لالنكليزي 60

 2021-9-9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اهلدف من هذه املقرر إعطاء الطالب معلومات اساسية عن  عناصر املسيطرات الدقيقه وكيفية التعامل معها برجميا وتطبيقها عمليا 

 

 

 

 

 
 

 

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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 كونترولرواستخدام المايكرو سيالقدرة على مناقشة البرامج في لغة  -1أ

 القدرة على معالجة البرامج والكودات الكترونيا. -2أ

 القدرة على مناقشة الدوال والدوال الرقمية  -3أ

 على مناقشة التركيب الخاص بالمعادالت الرياضية الخاصة بالبرمجه وانواعها .القدرة  -4أ

 القدرة على مناقشة المصفوفات والمصفوفات المحددة والغير محددة . -5أ

 يتعرف على انواع المصفوفات وكيفية التعامل معها ضمن سياق البرنامج. -6أ

 ضها البعض والتنسيق مع معطياتها لرياضيه مع بعالقدرة على المناقشة حول كيفية ربط المعادالت ا -7أ

 التعرف على بيئة المصحح اللغوي والبرمجي للغة البرمجة.  -8أ

 كيفية التعامل مع مخرجات البرنامج وكيفية اعادة تشكيل مدخالتها -9أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 البيانات وتفسيرها التي تحقق الجانب النظري.يصمم التجارب العملية وإجراءها وتحليل  – 1ب

 المختلفة. كونترولريكتسب مهارة استخدام اجهزة المايكرو  – 2ب

 يحدد مهارة استخدام الدوال البرمجية والرياضية.  – 3ب

يتمكن من العلوم الرياضية واألساسية والهندسية الضرورية إلجراء تحليل وتصميم المشاكل  -4ب    

 ناء التطبيق.والصعوبات اث

 طرائق التعليم والتعلم      

 .  9من الفقرة  )  9أ  1-المحاضرات النظرية   (الحصول على أ  

 .9من الفقرة  ) 4ب  - 1التطبيق العملي في المختبر لمفردات المنهاج )الحصول على  ب  

 المختبرية . كونترولرأستخدام اجهزة المايكرو 

 (. 9من الفقرة 2أ1-الحوارات والمناقشات خالل المحاضرات النظرية والعملية ( الحصول على أ  

االستعانة ببعض المباديء الهندسية العامة والتي تصب بتحليل وتصميم المشكلة الهندسية باالضافة الى  

 لة وحلها.االستعانة بالقوانين والقواعد الخاصة بهندسة الحاسبات وذلك لتعيين مكمن المشك

 

 

 

 طرائق التقييم      

 .9من الفقرة  9أ  1 -االمتحانات النظرية الشهرية والفصلية  للتحقق من أ  

 .9من الفقرة   4ب  - 1االمتحانات العملية الشهرية والفصلية  للتحقق من  ب  

 (.Quizzesاالختبارات القصيرة ) 

 . 9من الفقرة 2أ1-من  أ  الحوارات والنقاشات الصفية  للتحقق 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فإنه يكون قادرا على ان:

 يدرك مطلوبات مهنة الهندسة والمسؤولية الفنية.   -1ج        

 الوضيفية.  يستوعب تأثير الحلول الهندسية على األنشطة االقتصادية والبيئية  والسياقات  -2ج        

   يدرك االحاجة إلى التعلم في حياته العملية والقدرة على  حل المشاكل التي تواجه .  -3ج        

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 يتم عن طريق : 3ج-1للوصول الى ج

 المحاضرات النظرية. 

 المحاضرات العملية والتطبيق العملي في المختبر. 

 الجماعية.المناقشات  

 

 طرائق التقييم    

 يتم عن طريق : 9من الفقرة  3ج - 1للتحقق من  ج 

 

 االمتحانات النظرية الدورية والفصلية 

 االمتحانات العملية الدورية والفصلية 

 التقارير 

 

 

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

 وحل المشاكل الهندسية. تحديد  -1د

 وتحليل البيانات وتفسيرها. التجارب اجراء  -2د

 .استخدام التقنيات والمهارات الهندسية الحديثة واألدوات الالزمة لممارسة مهنة الهندسة  -3د 
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو اسم الوحدة / 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English  ساليدات اون

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

2 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

3 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

4 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

 الين مع

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

5 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

6 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

7 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

8 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

9 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

10 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 
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 المحاضرة  

11 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

12 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

13 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

مع الين 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

14 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

15 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

16 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

16 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

17 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

18 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

19 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

20 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 
تقييم فعالية 

الطالب من 
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 البنية التحتية  .11

خالل  المناقشات

 المحاضرة  

21 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

مع الين 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

22 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

23 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

24 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

25 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

26 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

27 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

28 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

29 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

الين مع 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  

30 

 نظري  2

 عملي 2

نظري فقط  2و 

 لالنكليزي

قادرا  طالبان يكون ال

على ان يفهم اساسيات 

 المسيطرات الدقيقة

Microcontrollers 

English 
ساليدات اون 

مع الين 

 المناقشات

تقييم فعالية 

الطالب من 

خالل 

 المحاضرة  
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

8051 Microcontroller. Third edition Karris.M 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1-Pic microcontroller and embedded system 

using assembly  and c language , Mohammed 

Ali Mazidi , fifth edetion. 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 

“ Introduction to Microcontroller using C++ ”, 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم.   -1
 تقديم سمنارات عن طريق الدارس يتناول بها مشاكل البرمجة وطرق حلها.  -2

 


