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 3من  1الصفحة    

 

 تىصُف هخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 E.4 (:.Lab No)الوخبر رقن 

 (Lab Identification)بالوخبر أوالً: التعرَف 

 الدارات المنطقية مخبر: (Lab Name)الوخبر اسن 

 

 

  : الهنذست (collegeالكلُت )

 : (Supervisor Nameاسن الوشرف ) 20: (Capacity) القذرة االستُعابُت

 د.أحوذ العبذو

 (Workers in Lab)الوخبر العاهلُن فٍ 

 3 العاهلُن عذد

 (Lab Photos)الوخبر  ثانُاً: صىر

 

 

 

 

 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة الوخبرَت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

 . لكل منرة لهحات الكترونية منطقية تحهي تطبيقات على أغلب الدارات الرقميةسبع 

Digital prop  
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 3من  2الصفحة    

 

 7segشاشات 

 اسالك تهصيل

 األجهزة

Apparatus )يحهي عذر منرات اساسية يتركب عليها سبع لهحات متنهعة )تجارب تطبيقية 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 1صورة                         

Photo1          

عشر منصات تعلٌمٌة 
 منطقٌة 

 7ٌتركب على كل منها 
تجارب منوعة تحوي 
كل تجربة عدة دارات 

تغطً التطبٌقات  منطقٌة
الموضحة الحقا وتهدف 

 الى 

توصٌل الكهرباء 
للتجارب كاملة وتولٌد 

اشارات منطقٌة متعددة 
نتٌجة  اختبارثم  1. 0

مختلف الدارات 
المنطقٌة الرقمٌة 

 digitalالمختبرة عبر 
prop  

 

لوحات  7 
تتركب على 

تحوي دارات 
 منطقٌة 

 
 (Acquired Skills): الوهاراث الوكتسبت خاهسا

  المنطقي ومعادالت وقهانين الجبر بهل وتركيب وانذاء دارات منطقية بديطة ومعقدة المخبر الى تعزيز الفهم يهدف
 مثل العدادات والمهزع والمجمع.

 .التعرف على قادح شميث 
 ( التدرب على سلهك البهابات المنطقية األساسيةAND – OR –XOR –XNOR _NO BUFER  ) 
 ت جدول الحقيقة.التدرب على قهانين جبر بهل األساسية عبر تنفيذ احتماال 
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 3من  3الصفحة    

 

 .اختبار سلهك دارة الجامع كامل ونرف الجامع 
  اختبار سلهك دارة المجمع  والمهزعmultiplexer  . 
  اختبار دارة المرمز وفاك الترميزcoder  وdecoder . 
  تنفيذ دارة مرمز لهحة المفاتيح 
  تنفيذ دارات القالبات بأنهاعها المختلفة 
  المتزامنةتنفيذ واختبار دارات العدادات 
 .تنفيذ واختبار دارات العدادات الغير متزامنة 
  تذابهي رقمي. –محهل رقمي تذابهي 
  

 (Other services)أخري َقذهها الوخبر خذهاث : سادسا

 علً تحقُق هنطق رقوٍ هطلىب اإللكترونُتفهن اعوق لقذرة العناصر 

 


