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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 هندسة النفط والمعادنكلية  المؤسسة التعليمية .1

   هندسة سيطرة المنظومات النفطية / المركز علمي القسم ال .2

 1 معالجات اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي ور المتاحةأشكال الحض .4

 الثانيةفصلين دراسيين / السنة الدراسية  الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

   2021 / 6  / 7  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ريقة برمجته يعطي هذا المقرر فهم واضح لدور المعالج الدقيق في الكومبيوتر وتصمسم المعالج الداخلي وط

 كي نستطيع االستفادة منه في انجاز العمليات الحسابية والمنطقية

تصطيمي فهم انزاع المعالجان وطرق تواصلها مع اجهزة االدخال واالخراج وهيكلية ويغطي هذا المقرر 

المعالجات، باالضافة الى التعرف على االيعازات بانواعها وطريقة استخدامها لكتابة البرامج وتنفيذها في 

 .المعالج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 : نقادرا على ابنجاح فإنه يكون  المقررالطالب هذا  كملاذا ا :  هداف المعرفيةاأل -أ

 .تمييز المعالجان وانواعهاالقدرة على  -1أ

 .رسم تصميم المعالجلى القدرة ع -2أ

 .البرمجة باستخدام لغة الماكنةالقدرة على  -3أ
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 القدرة على تمييز المعالجان وانواعها.   -ب 

 .القدرة على رسم تصميم المعالج -2أ

 القدرة على البرمجة باستخدام لغة الماكنة -3أ

 طرائق التعليم والتعلم      

 

  10 )  الفقرة من 6 أ 1- أ على الحصول(   النظريةالمحاضرات  . 
 الحوارات والمناقشات خالل المحاضرات النظرية. 

  المقاطع الفيدوية لتسهيل فهم الية العمل وتصميم المعالجاتاالستعانة ببعض. 

 
 طرائق التقييم      

 

 10 الفقرة من للتحقق  والفصلية شهريةاالمتحانات النظرية ال. 

  االختبارات القصيرة(Quizzes). 

 10الفقرة منللتحقق   لحوارات والنقاشات الصفيةا  . 
 

 :نبنجاح فإنه يكون قادرا على ا المقرراذا اتم الطالب هذا  : األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 في الحياة العملية بعد التخرج كونها جزءا جدا مهم     التي يحتاجها  المعالجاتيتعلم الطالب اساسيات   -1ج        

 في كل اجهزة السيطرة.               

 . حل المشاكل التي تواجه والقدرة على  في حياته العمليةالحاجة إلى التعلم يدرك ا  -2ج        

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 يتم عن طريق : 2ج-1للوصول الى ج
 يةالمحاضرات النظر. 

 المحاضرات العملية والتطبيق العملي في المختبر. 

 ة.المناقشات الجماعي 
 

 طرائق التقييم    

 يتم عن طريق :  10من الفقرة  2ج – 1من  ج  قللتحق
 

 االمتحانات النظرية الدورية والفصلية. 

 .االمتحانات اليومية والواجبات  
 

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

 وحل المشاكل الهندسية. تحديد  -1د

 وتفسيرها. وكتابة البرامج التجارب اجراء  -2د

 .استخدام التقنيات والمهارات الهندسية الحديثة واألدوات الالزمة لممارسة مهنة الهندسة  -3د 
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 والتعلم التعليم طرائق

 على بكتابتها ويطالبالرياضيات  تخص عملية هندسية مشكلة تناول من االستفادة يتم 3 د - 1 د الى للوصول

 .محددة زمنية فترة ضمن نتائجه وعرض تقرير شكل

 التقييم طرائق

 .10  الفقرة من ج الفقرة تقييم طريقة من االستفادة 

 

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع
 الساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 / أو الموضوع اسم الوحدة

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2+1T 

طالب قادرا ان يكون ال

م اهمية على ان يفه

المعالج بالنسبة الجزاء 

 الكومبيوتر

The Microprocessor-Based 

Personal Computer Systems 

 عرض

 نظري

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي
 

2 2+1T ومبيوترانواع بيانات الك Computer Data Formats 

3 2+1T معمارية المعالج الداخلية 
Internal Microprocessor 

Architecture 

 عرض

 نظري

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

4 2+1T 
النمط الحقيقي لعنونة 

 .الذاكرة
Real mode memory 

Addressing 
 اختبار

 +واجب صفي

5 2+1T 
المحمي لعنونة  النمط

 الذاكرة
Protected mode memory 

Addressing 
 عرض

 نظري

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي
 6 2+1T 

قادرا   طالبان يكون  ال

تحويل العناوين من  على

حقيقية الى برمجية 

 وبالعكس

Memory paging 

7 
2+1T قادرا   طالبان يكون  ال

ات عن عنونة البيان على

 movطريق ايعاز 
Data Addressing modes 

 اختبار

 +واجب صفي

8 2+1T   

 عرض

 نظري

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

 9 
2+1T قادرا   طالبان يكون  ال

معرفة استخدام  على

 JMP CALLااليعاز 

Program memory-Addressing 

modes 

10 
2+1T ادرا ق  طالبان يكون  ال

معرفة استخدام  على

 المكدس لخزن البيانات

Stack memory-Addressing 

modes 
 اختبار

 +واجب صفي

11 
2+1T قادرا   طالبان يكون  ال

هيكلية االيعاز  على

mov 
MOV Revisited 

 اختبار

 +واجب صفي

12 
2+1T 

 

طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

PUSH 
PUSH INSTRUCTION 

 عرض

 رينظ

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

13 
2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

POP 
POP INSTRUCTION 

 عرض

 نظري

 باالستعانة

قوانين بال

 اختبار

 +واجب صفي
 

14 2+1T طالب قادر ان يكون  الLoad-Effective-Address 
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على استخدام ايعاز 

LEA 
والمخططات 

 التوضيحية

15 

2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعازات 

LODS, STOS, 

MOVS, INS, 

and OUTS. 

String Data transfers اختبار 

 +واجب صفي
 

16 2+1T طالب قادر ان يكون  ال

 على استخدام ايعاز النقل
Data transfer Instructions 

17 

2+1T 

طالب قادر ان يكون  ال

قاطع على اضافة م

لاليعازات االصلية لتنفيذ 

 مهام معينة

Segment override Prefix 

 عرض

 نظري

ستعانة باال

بالقوانين 

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

18 
2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام لغة 

 المعالج
Assembler Detail 

 عرض

 نظري

 باالستعانة

معادالت بال

 والقواعد

 الخاصة

 مللتكااب

 اختبار

 +واجب صفي

19 

2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

الجمع بالنسبة اليعازات 

 الرياضية
Arithmetic (Addition) 

 اختبار

 +واجب صفي

20 2+1T 

 عرض

 نظري

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

21 

2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

الطرح بالنسبة اليعازات 

 الرياضية

Arithmetic (Subtraction) 
 اختبار

 +واجب صفي

22 

2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

المقارنة بين الوحدات 

 الخزنية

Arithmetic (Compression) 
 اختبار

 +واجب صفي

 

23 

2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

ة الظرب بالنسب

 اليعازات الرياضية

Arithmetic ( Multiplication) 

24 

2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

القسمة بالنسبة اليعازات 

 الرياضية

Arithmetic (Division) 

 اختبار

 +واجب صفي

25 

2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على تحويل النظام من 

BCD ASCII 

BCD and ASCII Arithmetic عرض 

 نظري

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي
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 البنية التحتية  .12

 . Intel microprocessors 8086/8088 4th Edition ـ الكتب المقررة1

 

   Intel microprocessors 8086/8088 4th Edition )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               اجع التي يوصى بها  ـ الكتب والمرا

 (  ..المجالت العلمية , التقارير ,) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم.   -1

 .وطرق حلهاالرياضيات ل مشاكرس يتناول بها تقديم سمنارات عن طريق الد  -2

 

26 
2+1T طالب قادر ان يكون  ال

االيعازات على استخدام 

 المنطقية

Basic logic Instructions 

 عرض

 نظري

 باالستعانة

 بالمخططات

 التوضيحية

 اختبار

 +واجب صفي

27 
2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

 والتدوير التزحيف
Shift and Rotate اختبار 

 +واجب صفي

28 

 

2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

المقارنة بين سلسلة من 

 ارقام الذاكرة

String Compression 

 اختبار

 +واجب صفي

 29 
2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعازات 

 القفز

The jump Group 

30 
2+1T طالب قادر ان يكون  ال

على استخدام ايعاز 

 القطع
The Interrupts 

 اختبار

 +واجب صفي

 مدرس املادة
 م.م. زيد رعد صابر

 معاجلات دقيقة

 الثانيةاملرحلة 


