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وثيقة تعريف مقرر
معلومات أساسية:
اسم المقرر

المعالجات الصغرٌة

رمز المقرر

MP

ساعات الجلسات المسجلة

18.5

ساعات الجلسات المتزامنة

5.95

ساعات المذاكرة
ساعات االمتحان

ساعة وربع

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

19

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

20

عدد الساعات المعتمدة

4

 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشر ًة:
المقرر

الرمز

بنٌان الحواسٌب
 -2الهدف من المقرر:
الغاٌة من هذا المقرر هو تعرف الطالب على بنٌان المعالجات ودراسة وكتابة برامج بلغة التجمٌع للمعالجة  8088/8086وتمكٌنه من فهم
وتصمٌم نظام صغري مبنً حول المعالج نفسه.
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 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المرجوة
صالت التعليم ّية
ّ
المح ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

فهم البنٌة العامة لمعالج صغري ونظام معالجة صغري

.5ILO2

التعرف على بنٌان العائالت المختلفة للمعالجات وأدائها

ILO3

فهم بنٌة المعالج  8088/8086بالتفصٌل

.2ILO4

كتابة برامج بلغة تجمٌع المعالج 8088/8086

ILO5

تصمٌم نظام صغري مبنً حول المعالج 8088/8086

ILO6

استٌعاب مفهوم المقاطعات وأنواعها فً المعالج 8088/8086

 -4محتوى المقرر:



يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  5.1ساعة ومجموعها من مرتبة  51ساعة عمى األكثر.



الساعات المسجمة والمتزامنة لتغطية المواضيع نظريا وعمميا.

المحصالت
التعليمية

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

ILO1

شرح البنية العامة لمعالج صغري ومكوناته
األساسية ،شرح الفرق بين الكيان الجامد
واللين ،وآلية عمل معالج صغري ،وشرح
المكونات األساسية للوحة أم حاسوب
شخصي.

ILO2

شرح الفرق بٌن المعالجات  RISCوالمعالجات
 ،CISCشرح مبدأ عمل المعالجات التواردٌة
والمعالجات السُّلمٌة الفائقة ،شرح الفرق بٌن
المعالجات ذات بنٌان هارفرد وفون نومان ،شرح
بنٌان المتحكمات الصغرٌة ومعالجات اإلشارة

ساعات
مسجلة

2

1.5

ساعات
متزامنة

3

5.1

أنماط المهام

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

القسم العملي مع مالحظات
وتوضيحات إن وجدت
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الرقمٌة.

ILO3

شررررح بنٌرررة المعرررالج و تنظرررٌم ذاكررررة والعنونرررة
بالمقتطعررررات والتمٌٌررررا بررررٌن ف ررررا الررررذاكرة
وف رررررا البوابرررررات ،شررررررح طررررررق عنونرررررة
معررررامالت الررررذاكرة والرررردخلجخر  ،للمعررررالج
8088/8086

3

ILO4

شررررح بنيرررة برنرررامج مكتررروب بلغرررة التجميررر
للمعررالج  8088/8086وشرررح تعليمررات رر ا
المعالج م األمثلة

6

ILO5

شرح بعض عناصر التخريين المسرتخدمة ري
الحواسرريب الشخصررية ،شرررح دارات مفككررات
العنونررة وقرررق ربررق واكرالبرنررامج و واكررر
للقراءة والكتابة م المعالج .8088/8086

3

شرح بنية بىابات الدخل والخرج
المعالج
مع
ربطها
وطرق

ILO6

 ،8088/8086شرح مفهوم المقاطعات
المعالج
فً
واستخدامها
وأنواعها
8088/8086

5.1

5.1

3

3

3

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

وظائف وتمارٌن

 -5معايير التقويم:
نمط التقويم
ILO
المحصالت التعليمية

النتائج التعليمية

Code
فهم البنٌة العامة لمعالج صغري ونظام معالجة القدرة على فهم البنٌة العامة
ألي معالج ونظام معالجة
صغري
ووظٌفة مكوناته المختلفة

ILO1

.3

التعرف على بنٌان العائالت المختلفة
للمعالجات وأدائها

ILO2

تفاعل في
الجلسات
المتزامنة



عملي

امتحانات



 .4القدرة على التمٌٌا بٌن
عائالت المعالجات المختلفة
وأدائها واختٌار المعالج
األف ل لتطبٌق معٌن





عروض
ومقابالت

تقارير
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ILO3

ILO4

.5

ILO5

ILO6

القدرة على فهم البنٌة
فهم بنٌة المعالج  8088/8086بالتفصٌل
العامة لعائلة المعالجات
 x86واستخدام أنماط
العنونة المختلفة
القدرة على كتابة برامج
كتابة برامج بلغة تجمٌع المعالج
متوسطة التعقٌد بلغة
8088/8086
التجمٌع للمعالج
8088/8086
تصمٌم نظام صغري مبنً حول المعالج القدرة على التمٌٌا بٌن
عناصر التخاٌن المختلفة
8088/8086
وربط ذواكر برنامج
وذواكر للقرا ة والكتابة
مع المعالج 8088/8086
استٌعاب مفهوم المقاطعات وأنواعها فً القدرة على استخدام
مقاطعات المعالج
المعالج 8088/8086
 8088/8086المختلفة

 -6أدوات ومختبرات القسم العملي:
إسم األداة

توصيفها

برنامج emu8086

برنامج يستخدم لتقليد عمل المعالج 8088/8086

 -7المراجع األساسية:

 المعالجات الصغرية ،منشورات جامعة دمشق -كلية المعلوماتية


The Intel Microprocessors, by Barry B. Brey, Prentice Hall

 -8المراجع اإلضافية:



Art of Assembly Language Programming













