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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولابد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.


	المؤسسة التعليمية

كلية المنصور الجامعة 
	القسم العلمي / المركز

  قسم هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 
	اسم / رمز المقرر

 Real Time System
	أشكال الحضور المتاحة

فعلي
	الفصل / السنة

2017 \ 2018
	عدد الساعات الدراسية (الكلي)

60      
	تاريخ إعداد هذا الوصف 

15 \ 1 \ 2018
	أهداف المقرر

	تزويد الطالب بالمفاهيم الأساسية لأنظمة الزمن الحقيق
	دراسة أنواع أنظمة الزمن الحقيق وخواصها
	 دراسة تطبيقات أنظمة الزمن الحقيق
	دراسة أساليب ربط أنظمة الزمن الحقيق
	دراسة أنظمة الزمن الحقيق الرقمية والتناظرية
	دراسة انوع لغة برامجيات أنظمة الزمن الحقيق
	دراسة انواع واساليب الجدولة لأنظمة الزمن الحقيق
	دراسة أنواع ربط الاجهزة الطرفية الى الحاسوب


	مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ-الأهداف المعرفية  
أ1-تمكين الطالب من التمييز بين انظمة الزمن الحقيقي والأنظمة التقليدية 
أ2-تمكين الطالب من معرفة الفرق بين انواع  أنظمة الزمن الحقيق  
أ3-تمكين الطالب من معرفة خواص كل نوع من انواع أنظمة الزمن الحقيق  
أ4-تمكين الطالب من اختيار والتمييز بين انواع الجدولة في أنظمة الزمن الحقيقي 
أ5-  تمكين الطالب من اختيار اسلوب ربط الاجهزة الى أنظمة الزمن الحقيقي
أ6-  
ب -  الأهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 
ب1 –تمكين الطالب من معرفة كيفية  التعامل من أنظمة الزمن الحقيقي
ب2 -تمكين الطالب من معرفة الخيار الامثل لأنظمة الزمن الحقيقي في تطبيق معين 
ب3 – تمكين الطالب من  تصميم اولي لاأنظمة زمن حقيقي بسيطة 
ب4-    
     طرائق التعليم والتعلم 
تعليم نظري للمنهج المقرر مع ربط بالحياة العملية من خلال للأمثلة العملية



     طرائق التقييم 

الامتحانات اليومية والفصلية 


ج-الأهداف الوجدانية والقيمية 
ج1-اكساب الطالب مهارات على تحليل عمل  أنظمة الزمن الحقيقي
ج2-اكساب الطالب مهارات على التميزبين انواع  أنظمة الزمن الحقيقي
ج3-اكساب الطالب الثقة بالنفس بأن لدية الخبرة المعرفية الكافية في مجال اّنظمة الزمن الحقيقي
 
    طرائق التعليم والتعلم 
تعليم نظري، واجبات منزلية، مناقشات حرة 


   طرائق التقييم 
الامتحانات اليومية والفصلية 


د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د1-اكساب الطالب القابلية على التطوير الذاتي.
د2-تمكين الطالب على معرفة أهمية أنظمة الزكم الحقيقي وربط تأثيرها على الحياة العملية.
 

	بنية المقرر

الأسبوع
الساعات
مخرجات التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو الموضوع
طريقة التعليم
طريقة التقييم
1-2
4
التعرف على المفردات والمفاهيم الاساسية وتصنيف وخواص أنظمة الزمن الحقيقي
Introduction to Real Time System
محاضرات
امتحانات يومية
3
2
التعرف على مبدأ العمل في انظمة الزمن الحقيق
Types of RTS operation
محاضرات
متحانات يومية
4-6
4
امثلة على تطبيقات انظة الزمن الحقيقي
Introduction for RTS application 
محاضرات
متحانات يومية
7-9
4
التعرف على نظام الزمن الحقيقي الرقمية
Hardware requirement for RTS
محاضرات
متحانات يومية
11-13
6
التعرف على كيفية تعامل انظمة الزمن الحقيقي مع الاجهزه الطرفية
RTS I/O interface
محاضرات
متحانات يومية
14-17
8
التعرف على طرق واساليب البرمجة ، التخاطب ،التزامن لانظمة الزمن الحقيقي
Real time programing
محاضرات
متحانات يومية
18-22
10
التعرف على مفهوم  وانواع وخواص الجدولة في أنظمة الزمن الحقيقي
Scheduling of RTS
محاضرات
متحانات يومية
23-27
10
التعرف على الجزء الرئيسي المكون لانظمة الزمن الحقيقي
Embedded system
محاضرات
متحانات يومية
28-30
6
التعرف على أنظمة التحكم الصناعي
Scada system
محاضرات
متحانات يومية

	البنية التحتية 

1ـ الكتب المقررة المطلوبة 
 Real-Time Systems Design Principles for Distributed Embedded Applications: Second Edition; Hermann Kopetz, Springer Science 2011.

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر) 
 Real-Time Systems Design and Analysis: Third Edition; Phillip A. Laplante, John Wiley & Sons 2004.
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ( المجلات العلمية , التقارير ,....  )
 Using internet for browsing company sites 
ب ـ المراجع الالكترونية، مواقع الانترنيت ....
https://www.youtube.com" https://www.youtube.com 
http://www.slideshare.net" http://www.slideshare.net


	خطة تطوير المقرر الدراسي 

إضافة او حذف مفردات من المنهج بنسبة لا تتجاوز 10% لاجل مواكبة حداثة الموضوع 



