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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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 أهداف المقرر .9

  االلكترونيك الرقمياكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 االلكترونيك الرقميتنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 االلكترونيك الرقمي علم التعرف على مناهج البحث في -
 علم االلكترونيك الرقميالتعرف على المفاهيم االساسية في   -
 االجهزة االلكترونية الرقمية  التعرف على االتجاهات االساسية في دراسة  -
 االلكترونيك الرقميالتعرف على اهداف  -
  بالفرق بين االلكترونيك الرقمي وااللكترونيك التماثلي تشكيل معرفة المتعلمين   -      
 المميزات والخصائص االساسية لاللكترونيك الرقمي.  التعرف على  -       

  االنضمة الرقميةالتعرف على  -
 للنضام الثنائي  اكتساب المعرفة النظرية -
 للبوابات المنطقية  اكتساب المعرفة النظرية -
   وخصائص البوابات المنطقيةاداء  دراسة -
   تصميم الدوائر المنطقية اكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف المعرفية   -أ
 التعرف على اهداف االلكترونيك الرقمي -1أ

 التعرف على مميزات االلكترونيك الرقمي-2أ

 النضام الرقمي الثنائي التعرف على الية عمل البوابات المنطقية والدوائر المنطقية باستخدام  -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في االلكترونيك الرقمي-4أ
  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر : -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 تشكيل رؤية مستقبلية في كيفية التعامل مع االجهزة الرقمية خالل دراسة االلكترونيك الرقمي  – 2ب 

 لفروق الفردية للطلبة استيعاب ا – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 



 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (  -
 

 طريقة التعليم عن بعد بواسطة عقد المحاضرات والمحاضرات االلكترونية بواسطة )كوكل ميت, ..(  -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 
 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

 



 

 التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  -د 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 التقييم طريقة  طريقة التعليم 

المشار اليها في        2 1

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction to digital 

electronic and 

numbering systems   

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = The conversion 

between the 

numbering systems 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = Decision making 

elements”NOT, AND, 

OR Gates” 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = Logic 

Families”NAND, 

NOR, XOR, XNOR 

Gates” 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = How to derive Boolean 

expression from Truth 

Table 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = Simplify  Boolean 

expressions by 

DeMorgan’s theorems 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = Introduction to 

Arithmetic circuits 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
8 2 = First exam    االختبارات

التحريرية  او 

 االلكترونية
9 2 = Digital additions  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
10 2 = Examples 

Half and Full Adder 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
11 2 = Design Binary adder 

circuit 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
12 2 = Digital subtractor, 

Half and Full 

subtractors 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = Design Binary 

subtractors   
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
14 2 = Introduction to the 

Karnuph-Map 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
15 2 = Examples about 

Karnuph-Map 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
16 2 = Second Exam    االختبارات

التحريرية او 

 االلكترونية
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 *  المتطلبات السابقة 

  أقل عدد من الطلبة 

 *  أكبر عدد من الطلبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة انترنيبت للتدريسيين   -( مكتبة قسم   2قاعات دراسية عدد ) البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 Digital Fundamentals by Floyd 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

( وهو برانمج حماكاة خاص لبناء  Multisinاستخدام برانمج مليت زم)
 واختبار الدوائر الرقمية والتماثلية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 


