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 يؼًاسَح انحاسىب اسى / سيز انًمشس .3

 و انكرشونٍ فؼهٍ أشكال انحضىس انًراحح .4

 انصانصح انفصم / انسنح .5

 ساػح ػًهٍ 66ساػح نظشٌ + 66 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6
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 أهذاف انًمشس .8

 ىم هعوارية الحاسبةهفهتعرف الطلبة على .1

 computer systemهكىنات ال.دراسة 2

 digital computerدراسة هرهية .3

 memory locationsفهن ال .4

 addressing modesدراسة ال. 5

 peripheral devices. فهن و دراسة ال 6

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.

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشظ .16



 

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 هشيُح نظاو انحاسىبانرؼشف ػهً . اكساب انطانة انمذسج ػهً 1

 انُح انرؼايم يغ االظهزج انًهحمحانة انمذسج ػهً انرؼشف ػهً . اكساب انط2
 .ذؼهى طشق انؼنىنح.اكساب انطانة انمذسج ػهً 3

 .pipeline  techniques . اكساب انطانة انمذسج ػهً فهى ال4

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

  computer systemيؼًاسَح  . اكساب انطانة انمذسج ػهً انرفكُش ػانٍ انًسرىي ف1ٍ

 .يؼشفح طشق انؼنىنح و راكشج انكاش  . اكساب انطانة انمذسج ػه2ً

 pipeline techniques. اكساب انطانة انمذسج ػهً يؼشفح 3

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 طشَمح انًحاضشج -1
 االيصهح انؼًهُح وذطثُمها ػهً انؼناوَن انًهًح -2
 انؼصف انزهنٍ -3
 انًنالشح وانحىاس وااللناع -4

 طشائك انرمُُى      

 االخرثاساخ انرحشَشَح -1
 انًشاسكح تانًحاضشج -2
 كراتح انثشايط انًطهىتح -3
 انًشاسكح تانًؼاسض تانثحىز راخ انصهح -4
 األهذاف انىظذانُح وانمًُُح  -ض

 يؼًاسَح انحاسثحاػذاد يرخصص فٍ  -1ض

 ذؼهى يهاسج انرأنُف وانًنالشح -2ض

  ذمثم انحمائك تؼذ االلرناع -3ض

  
 انًنمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.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  انساػاخ األسثىع

انرؼهى 

 انًطهىتح

 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع

1 2+2 

طانة لادس 

ذؼهى  ػهً 

يؼًاسَح 

انحاسثح و فهى 

انىاع انزواكش 

و طشق 

 انؼنىنح..

Microinstruction Format 

 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

2 2+2 What is a computer system?  

 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

3 2+2 Architecture of a Simple Digital 

Computer 

 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

4 2+2 Quiz ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

5 2+2 MEMORY LOCATIONS AND 

OPERATIONS 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

6 2+2 ADDRESSING MODES ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

7 2+2 First exam   

8 2+2 ADDRESSING MODES(part2) ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

9 2+2 Other modes ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

16 2+2 Peripheral Devices ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

11 2+2 Typical Architecture of NN  االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ وانؼًهٍانًحاضشج 

12 2+2 Single-Layer Net ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

13 2+2 Modes of transfer ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

14 2+2 PROGRAMMED I/O ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

15 2+2 Quiz  االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ وانؼًهٍانًحاضشج 

16 2+2 INTERRUPT-DRIVEN I/O ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

17 2+2 DIRECT MEMORY ACCESS 

(DMA) 
 االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًهٍ

18 2+2 Memory ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

19 2+2 memory hierarchy   

26 2+2 Second exam ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

21 2+2 Cache Memory ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

22 2+2 Pipelining Design Techniques ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

23 2+2 INSTRUCTION PIPELINE  االخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ وانؼًهٍانًحاضشج 

24 2+2 Pipeline “Stall” Due to Instruction 

Dependency ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

25 2+2 Pipeline “Stall” Due to Data 

Dependency ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

26 2+2 examples 

 
  

27 2+2 Third exam ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

28 2+2 Examples  ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

29 2+2 Examples  ٍاالخرثاس انُىيٍ وانشهشٌ انًحاضشج وانؼًه 

36 2+2 Last exam   



 انثنُح انرحرُح  .12

  ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

  )انًصادس(  ـ انًشاظغ انشئُسُح 2

1- ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE 

AND PARALLEL PROCESSING, Hesham El-

Rewini ,Mostafa Abd-El-Barr. 

2- FUNDAMENTALS OF COMPUTER 

ORGANIZATION AND ARCHITECTURE 
 اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىصً تها                

 - ( انًعالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 

انًشاظغ االنكرشونُح, يىالغ االنرشنُد  ب ـ

.... - 

 
 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

انرشكُز اكصش ػهً انعانٍ انؼًهٍ وذؼهى كراتح تشايط اكصش ذؼمُذ وراخ اسذثاط تانًىضىع نخهك نظاو يؼانعح  

  يىشىق .

 

 

 

 
 

 


