
 واالعتواديت   دائرة الجىدة
 

 0(: .Issue Noرقى اإلصذار )

 19.07.2020(: Issue Date) اإلصذارتاريخ 

 

 د.عوار زقسوق (:Approved byاعتواد ) م.أنس الكردي (:Prepared byإعذاد )

 (:Signatureالتىقيع ) (:Signatureالتىقيع )

 
 3من  1الصفحة    

 

 تىصيف هخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

  (:.Lab No)الوخبر رقن 

 (Lab Identification)بالوخبر أوالً: التعريف 

: هخبر الوعالجاث (Lab Name)الوخبر اسن 

 والذاراث اإللكترونيت القابلت للبرهجت الصغريت

  : الهنذست(collegeالكليت )

 (Supervisor Nameاسن الوشرف ) الب ط    20 (Capacity) القذرة االستيعابيت

  د. عوار زقسوق

 (Workers in Lab)الوخبر العاهلين في 

 3 العاهلين عذد

 (Lab Photos)الوخبر  ثانياً: صىر

 

  

 

 

  
 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهسة الوخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools  لحقن برنامج داخلها وتنفيذه واظهار النتائج العمليةخمس لوحات تحوي على معالجات قابلة. 

 األجهسة

Apparatus  خمس أجهزة حاسوب مرتبطة مع اللوحات 
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 3من  2الصفحة    

 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 Photo1      1صورة  (objectives)األهداف (Apparatus) الجهاز

 0808لوحة الكترونٌة تحوي معالج 
موصولة مع العدٌد من العناصر اإللكترونٌة 

 (ثنائٌات )

تطبٌق برامج مكتوبة من قبل الطالب بلغة 
أو بلغة األسمبلً على المعالج بعد  Cال

حقنها عن طرٌق جهاز حاسوب موصول 
أو ٌمكن كتابة كود  MDA مع اللوحة

أسمبلً بسٌط عن طرٌق المفاتٌح 
   الموجودة على اللوحة

 

Dot-matrix اضاءة اللٌدات الموجودة بأشكال مختلفة  مصفوفة لٌدات
أو  –)اما بشكل سطري أو عمودي 

اظهار رسومات أو احرف معٌنة ( سواء 
 متحركة أو ثابتة

 

اظهار مجموعة ارقام أو احرف انكلٌزٌة   seg-7شاشة 
قابلة إلظهارها على الشاشة بتراتٌب 

 متنوعة وبفواصل زمنٌة مختلفة 

 

ٌمكن كتابة كود أسمبلً بسٌط عن طرٌق  keyboardلوحة 
 المفاتٌح 

االخرى  استخدامها فً بعض التطبٌقات
 speakerمثل ال

 

تمكننا من اظهار اي جملة مطلوبة  LCDشاشة 
 –كلمة كلمة  –بالشكل المطلوب ) حرف 

 ثابتة أو متحركة( 

 

ٌقوم بتحوٌل القٌمة المدخلة الى المعالج  مقٌاس المستوى 
الى قٌمة تقوم اضاءة لٌدات تتناسب مع 

 تلك القٌمة
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 3من  3الصفحة    

 

 (Acquired Skills): الوهاراث الوكتسبت خاهسا

 انقذرة عهً اضاءة يجًىعة ين انهيذات بشكم وترتيب يعين. 

  7انقذرة عهً انتعايم يع شاشة ال-seg سهسهة ين االرقاو أو االحرف  واظهار. 

  يصفىفيهيقىو اضاءة شاشة نيذات كتابة برنايج. 

 بريجة صىت يعين بنغًات وترددات يختهفة وبتقطعات يختهفة. 

  تعهى كيفية عًم يحىلDAC عن طريق يقياس انًستىي. 

 (Other services)أخري يقذهها الوخبر خذهاث : سادسا

 تنويت ههاراث برهجيت اضافيت وتطبيقها عوليا.

 الوستخذهت في اجهسة العرض التلفسيىنيت  آليت الوسحفهن 

 


