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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
 كهُح انرشتُح / ظايؼح انكىفح

 / انًشكض ؼهًٍ انمسى ان .2
 لسى ػهىو انحاسىب   

 اسى / سيض انًمشس .3
 يؼانعاخ ياَكشوَح

 أشكال انحضىس انًراحح .4
 او االشنُنحضىسٌ او انكرشونٍ 

 انفصم / انسنح .5
2222-2221 

 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6
 ساػح ػًهٍ 62ساػح نظشٌ + 62

 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7
15/6/2221 

 أهذاف انًمشس .8

 ها.اذوذطثُم انًؼانعاخ انًاَكشوَح. ذؼشف انطهثح ػهً اهًُح 1

 ، وغُشها ين انرطثُماخ. انفالكاخ،  االَؼاصاخ،  انًسعالخدساسح  .2

 فٍ ذحىَم االفكاس اننظشَح انً افكاس ػًهُح ذطثك ػهً انحاسىب.  EMU8086اسرخذاو نغح  .3

 
 
 
 
 
 
 

 

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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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشظ .12

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 اكساب انطانة انمذسج ػهً تشيعح خىاسصيُاخ انثحس تصىسج صحُحح -1أ

 انهُاكم انثُاناخ انًخرهفح يغ االيصهحاكساب انطانة انمذسج ػهً انرؼشف ػهً انىاع  -2أ

 خاكساب انطانة انمذسج ػهً ذًصُم هُاكم انثُاناخ تشكم خىاسصيُا -3أ

 
  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 وطشق تشيعرها اَؼاصاخ انًؼانط اكساب انطانة انمذسج ػهً انرفكُش ػانٍ انًسرىي فٍ   - 1ب

 . انحم نالَؼاصاخ وحساب انفالكاخاكساب انطانة انمذسج ػهً    - 2ب

 تشيعرهاوكُفُح  انًؼانعاخاكساب انطانة انمذسج ػهً يؼشفح كم نىع ين انىاع   - 3ب

    
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 طشَمح انًحاضشج -1
 االيصهح انؼًهُح وذطثُمها ػهً انؼناوَن انًهًح -2
 وااللناع انًنالشح وانحىاس انؼصف انزهنٍ -3

 
 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انرحشَشَح -1

 انًشاسكح تانًحاضشج -2

 كراتح انثشايط انًطهىتح -3

 انًشاسكح تانًؼاسض تانثحىز راخ انصهح -4

 
 األهذاف انىظذانُح وانمًُُح  -ض

 يؼشفح انًؼانط وكُفُح تشيعح االَؼاصاخ انخاصح ته.اػذاد يرخصص فٍ  -1ض

 ذؼهى يهاسج انرأنُف وانًنالشح -2ض

  ذمثم انحمائك تؼذ االلرناع -3ض

   
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشج  -1

 انؼصف انزهنٍ -2

 انثشايط انؼًهُح -3

 
 طشائك انرمُُى    

 االخرثاساخ انرحشَشَح وانشفىَح وانؼًهُح
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 األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انًنمىنح ) انًهاساخ انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 انماتهُح ػهً ذؼهى انًىاضُغ انًؼمذج -1د

 انماتهُح ػهً ذىظُف انًهاسج انًكرسثح نفهى انًهاساخ انًرؼهمح -2د

 االػرًاد ػهً تحس انرخشض فٍ اػذاد انظًح يرمذيح     -3د

 تنُح انًمشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع

1 2+2 

طانة لادس ػهً 

انًؼانط اخرُاس 

ين حُس انًناسة 

انعىدج وانسشػح 

 وانسؼح وانسؼش

Introduction to 

microcomputer architecture 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

2 2+2 The central processing unit, 

memory, Input/Output 

devices 

 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

3 2+2 Types of  microcomputer ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

4 2+2 The system bus ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

5 2+2 Microcomputer architecture االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ وانؼًهٍ انًحاضشج 

6 2+2 Important features of 8086 

MP 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

7 2+2 First exam   

8 2+2 Instruction cycle ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

9 2+2 Instruction Queue ٍانُىيٍ وانشهشٌاالخرثاس  انًحاضشج وانؼًه 

12 2+2 Pipeline & Non Pipeline 

concept 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

11 2+2 
Memory organization, 

Register organization  
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

12 2+2 Instruction Pointer and Flags 

Registers 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

13 2+2 Memory Address Generation ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

14 2+2 8086 pin diagram and 

description 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

15 2+2 Addressing Data in Memory ٍوانشهشٌاالخرثاس انُىيٍ  انًحاضشج وانؼًه 

16 2+2 General Review ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

17 2+2 Second exam   

18 2+2 Addressing Modes ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

19 2+2 Addressing Modes ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

22 2+2 Interrupts  ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

21 2+2 
Principles and instructions 

of Stack 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

22 2+2 Instructions set ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

23 2+2 CMP Operation Instructions 

set 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

24 2+2 Jump Instructions set ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

25 2+2 Arithmetic Instructions set ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

26 2+2 logical Instructions (shift & ٍوانشهشٌاالخرثاس انُىيٍ  انًحاضشج وانؼًه 
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 انثنُح انرحرُح  .12

 THE INTEL MICROPROCESSORS ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, 

Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, 

Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-Bit 

ExtensionsArchitecture, Programming, and 

Interfacing, Eighth Edition, by Barry B. Brey   

/// In addition to YouTube 
 THE INTEL MICROPROCESSORS ـ انًشاظغ انشئُسُح )انًصادس(  2

8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, 

Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, 

Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-Bit 

ExtensionsArchitecture, Programming, and 

Interfacing, Eighth Edition, by Barry B. Brey   

/// In addition to YouTube 
 اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىصً تها                

 - ( انًعالخ انؼهًُح ، انرماسَش ،.... ) 

ب ـ انًشاظغ االنكرشونُح، يىالغ االنرشنُد 

.... - 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

  نخهك نظاو يؼانعح يىشىق . وذؼانط يشكالخانرشكُض اكصش ػهً انعانٍ انؼًهٍ وذؼهى كراتح تشايط اكصش ذؼمُذ  

 

 

 

 
 

 

rotate) 

27 2+2 Addressing Modes ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

28 2+2 Addressing Modes ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

29 2+2 Interrupts  ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

32 2+2 Last exam   


