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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 فادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االست

 

 يؼٓذ االداسح انزمُٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 رمُٛبد اَظًخ انسبعٕةثشَبيح 

 (دثهٕو فُٙ )رمُٙ اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 انغُٕ٘

 ثشَبيح يمشس انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

   / انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 23/11/2012 ربسٚخ إػذاد انٕفف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9
 

دح ٕٚفف يخشخبد انزؼهٛى انًزٕلؼخ  يٍ انطبنت رسمٛمٓب يجشُْب يب ارا كبٌ لذ زمك االعزفب .1

 انمقٕٖ يٍ انفشؿ انًزبزخ.
 ٕٚضر نكم يمشس دساعٙ فٙ انجشَبيح ٔ يب ٚسممّ يٍ يٓبساد يؼشفٛخ ٔ يٓبسارٛخ ٔ ٔخذاَٛخ. .2

 ٚسذد انًخشخبد انًزٕلؼخ ٔ يذٖ يالئًزٓب نسمم انؼًم. .3
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 ٚؼشف انطبنت يبْٛخ رمُٛبد اَظًخ انسبعٕة       -1أ

 ٚفغش انطبنت يٕاضٛغ راد ػاللخ ثبَظًخ انسبعٕة -2أ

 ٚؼهم انطبنت االعجبة انًؤثشح فٙ دساعخ انسبعٕة -3أ
 ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ االعزبر فٙ يدبل اَظًخ انسبعٕة ٔانسبعجبد -4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -5أ
 انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ زٕل اَظًخ انسبعٕة ٔانسبعجبد ٚشثظ -6أ

 جشَبيح نخبفخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٚغزخذو انسبعجخ فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم خٛذ– 1ة 

 ٚهخـ يسبضشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 ةٚدًغ ػُٛبد ٔ ًَبرج الدٔاد فٙ يدبل اَظًخ انسبعٕ - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًُبلؾخ ، انسٕاس ، ٔعبئم اٚضبذ انكزشَٔٛخ ، اعزخذاو انغجٕسح

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔ انزسشٚشٚخ

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 اٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشذ االعزبر -1ج         

 بر ألًْٛخ اَظًخ انسبعٕة فٙ ػبنى االػًبلاٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعز-2ج

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى انسبعت االنكزشَٔٙ فٙ دساعخ اَطًخ انسبعٕة -3ج

 اٌ ٚسظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕضٕذ -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًسبكبح، نؼت االدٔاس ، انًُبلؾبد

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 االعزجبَخ ، االعزمقبء ، االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔانزسشٚشٚخ
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 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًدبل اخزقبفّ -1د

 ظًخ انسبعٕةاٌ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يدبل اَ -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕاضٛغ رطٕٚش يدبل اخزقبفّ -3د

 ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 انُذٔاد ، االعزجبَخ ، يسبٔس َمبػ ، انزذسٚت انقٛفٙ

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 خالل ثؼض فمشارٓب االعزجبَخ ، اعزخذاو اعزًبسح انزذسٚت انقٛفٙ يٍ

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشزهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 C++ 2 3انجشيدخ ثهغخ   انًشزهخ االٔنٗ

 - 3 خٕاسصيٛبد  انًشزهخ االٔنٗ

 3 2 يؼًبسٚخ انسبعٕة  انًشزهخ االٔنٗ

 3 2 فٛبَخ انسبعٕة  شزهخ االٔنٗانً

 3 2 رطجٛمبد خبْضح  انًشزهخ االٔنٗ
 - 4 سٚبضٛبد ٔانزسهٛم انؼذد٘  انًشزهخ االٔنٗ

 - 3 االزقبء  انًشزهخ االٔنٗ

 - 2 زمٕق ٔ دًٚمشاطٛخ  انًشزهخ االٔنٗ
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 انزخطٛظ نهزطٕس انؾخقٙ .12

 ٔسػ ػًم ، َذٔاد ، رخقٛـ يخزجشاد ، صٚبساد يٛذاَٛخ

 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 انمجٕل انًشكض٘ )انًؼذل(

 

 
 
 
 
 
 

 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .14

 انكزت ، انٕثبئك ، االَزشَذ
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 هخطط ههاراث الونهح

 هح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرنا

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

بقابلُت التىظُف  الوتعلقت

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ++Cانجشيدخ ثهغخ   االول / 2112

                 اساسٍ خٕاسصيٛبد 

                 اساسٍ يؼًبسٚخ انسبعٕة  االول / 2112

                    اساسٍ ٕةفٛبَخ انسبع 

                 اساسٍ رطجٛمبد خبْضح  االول / 2112

سٚبضٛبد ٔانزسهٛم  

 انؼذد٘

                 اساسٍ

                 اساسٍ االزقبء  االول / 2112

                 اساسٍ زمٕق ٔ دًٚمشاطٛخ 

 هخطط ههاراث الونهح
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 رخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَ

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 ُوُت والق
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ْٛبكم ثٛبَبد  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ لٕاػذ ثٛبَبد 

                 اساسٍ أَظًخ رؾغٛم  الثانٍ / 2112

                    اساسٍ رسهٛم َظى 

                 اساسٍ فٛدٕال ثٛغك  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ ؽجكبد 

                 اساسٍ تصوُن الوىاقع االلكترونُت  الثانٍ / 2112

                 اساسٍ يؾشٔع 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 انزمُٙ اإلداسحيؼٓذ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   انسبعٕة أَظًخلغى رمُٛبد   / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 يؼًبسٚخ زبعٕة اعى / سيض انًمشس .3

 ػًهٙ ( –) َظش٘  أعجٕػٙ أؽكبل انسضٕس انًزبزخ .4

 عُٕ٘ انفقم / انغُخ .5

 ػًهٙ ( 3 -َظش٘   2عبػبد ) 5 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  سٚخ إػذاد ْزا انٕفف رب .7

تعريــف اللالــن بــالواس الحاوــبام  واأللدمــو العدديــو والتحويــ    : أهددذاف الوقددرر -8
ـــلها لــم التلــرق للــ  تمليــ   فــي الحاوــبو الر ميــو والجبــر البــوليلي  األعــدادفيمــا بيـــ

 والمكولام الماديو لمحاوون االلكترولي ولغام الماكلو وتملي  البيالام.
 
 

 
 
 
 

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 

 ؛مج.البرنا
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انشخيخ .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  -أ
ٚؼشف انطبنت يبْٛخ االَظًخ انؼذدٚخ ٔانزسٕٚم فًٛب ثُٛٓب ٔاندجش انجٕنُٛٙ ٔانًكَٕبد انًبدٚخ        -1أ

 نهسبعٕة ٔنغبد انًبكُخ ٔرًثٛم انجٛبَبد . 

 انطبنت يٕاضٛغ راد ػاللخ يؼًبسٚخ انسبعٕة ٚفغش  -2أ

 ٚؼهم انطبنت االعجبة انًؤثشح فٙ دساعخ يؼًبسٚخ انسبعٕة فٙ يدبل اَظًخ انسبعٕة -3أ
 ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ االعزبر فٙ يدبل يؼًبسٚخ انسبعٕة  -4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -5أ

  ٚشثظ انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ زٕل يؼًبسٚخ انسبعٕة  -6أ
  
 ًمشس .نخبفخ ثبنا ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 

 ٚغزخذو انسبعجخ فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم خٛذ– 1ة 

 ٚهخـ يسبضشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 ٚقًى ثشايح فٙ ثؼض يٕاضٛغ انًبدح نزؼشف ػهٛٓب اكثش . – 3ة 

  
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . -ج

 االعزبراٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشذ  -1ج         

 اٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعزبر ألًْٛخ انًبدح فٙ يدبل انسبعٕة-2ج

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى ْزِ انًبدح فٙ دساعخ اَظًخ انسبعٕة -3ج

 . اٌ ٚسظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕضٕذ -4ج    
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 خ ٔانؼًهٛخانًسبضشاد انُظشٚ

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ ٔانُظشٚخ 

 

 
 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 اٌ ٚدٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًدبل اخزقبفّ . -1د

 بدح انًؼًبسٚخ .اٌ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يدبل يفشداد ي -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕاضٛغ رطٕٚش يدبل اخزقبفّ . -3د

 . ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د   
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 ,Introduction 5 االٔل

computer and 

software system, 

computer types 

Essential of 

information 

technical. 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 .Decimal method 5 انثبَٙ

Binary method. 

Convert decimal 

to binary. 

Four arithmetic 

operations in this 

method. 

Interest this 

method in 

computer 

Numeric 

methods, include 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 Convert from 5 انثبنث

octal to decimal. 

Convert from 

decimal to octal. 

Convert from 

binary to octal 
Convert from 

binary to 

hexadecimal 

Octal method. 

Hexadecimal 

method 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 BCD codes, 4bit 5 انشاثغ

BCD codes 

Check level. 

Integer numeric 

representation, 

real numeric 

representation. 

Numeric 

representation in 

computer: 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

 انزسشٚشٚخ

 ٔانؼًهٛخ

 Or gate, and 5 انخبيظ

gate, nor gate, 

nand gate, xor 

gate, xand gat, 

external edge  

diagram for 

integrated circuit 

of gates 

Gates: 

 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 Boolean algebra 5 انغبدط

and demorgan 

theory. 

Used Boolean 

Boolean algebra 

 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
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algebra rules for 

simplified logical 

expression 
 :Formula rules 5 انغبثغ

Summation of 

multiply limits, 

multiply of sum 

limit 

Karnuf map for 

simplified 

functions: 

Of two variable, 

of three variable.   

Formula rules 

and karnuf map. 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 Add circuit/ half 5 انثبيٍ

adder – complete 

adder 

Digital circuit: 

arithmetic 

circuit. 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 /Subtract circuit 5 انزبعغ

half  subtractive 

- complete 

subtracted. 

Digital 

comparative. 

Digital circuit: 

arithmetic 

circuit. 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 . Type of  S – R  5 انؼبؽش

Type of J-K, type 

of D, type of T. 

Flip Flop  انًسبضشاد

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
انسبد٘ 

 ػؾش
5 Counting and 

shifting recorder. 

Shifting recorder   

Counting and 

shifting recorder. 

Shifting recorder   

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
 Counter 5 انثبَٙ ػؾش

ascending 

asynchronous. 

Counter 

descending 

asynchronous. 

Stretcher of 

seven parts 

Counter  انًسبضشاد

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 Hardware, study 5 انثبنث ػؾش

hardware parts. 

Characters and 

functions of box 

and power 

supply 

Hardware ضشاد انًسب

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

  Study 5 انشاثغ ػؾش

characters, 

functions and 

motherboard.  انًسبضشاد

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
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parts of 

motherboard. 
انخبيظ 

 ػؾش
5 Study functions 

and types 

memory: ROM 

AND ROM 

Study functions 

and types 

memory: ROM 

AND ROM 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انغبدط 

 ػؾش
5 Study bios setup, 

and update 
Study bios setup, 

and update 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
 Study technical 5 انغبثغ ػؾش

of secondary 

storage units  :
H.D , F.D , C.D 

,DVD 

Study technical 

of secondary 

storage units  :
H.D , F.D , C.D 

,DVD 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

  Study 5 انثبيٍ ػؾش

characters and 

functions  of slots 

cards(net, sound, 

video) 

Study  

characters and 

functions  of slots 

cards 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انزبعغ ػؾش 

 +

 ٔانؼؾشٌٔ

5 Microprocessor 

8085, block 

diagram, 

components and 

function of 

processor 

Microprocessor 

8085 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

ساد االخزجب

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انٕازذ 

ٔانؼؾشٌٔ 

ٔانثبَٙ 

 ٔانؼؾشٌٔ

5 Assembly 

language,  

statement form 

Microprocessor 

8086 

 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انثبنث 

ٔانؼؾشٌٔ 

ٔانشاثغ 

 ٔانؼؾشٌٔ

5 Data Transfer  & 

Arithmetic 

Instructions 

Data Transfer  & 

Arithmetic 

Instructions 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انخبيظ 

 ٔانؼؾشٌٔ
5 Logical  & 

Branching  

Instructions 

Logical  & 

Branching  

Instructions 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
انغبدط 

 ٔانؼؾشٌٔ
5 Machine Control 

Instructions 
Machine Control 

Instructions 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
انغبثغ 

 ٔانؼؾشٌٔ
5 Immediate , 

Register , Direct 

,indirect  

ADDRESSING 

Immediate , 

Register , Direct 

,indirect  

ADDRESSING 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

انثبيٍ 

 ٔانؼؾشٌٔ
5 Instruction cycle  

& Machine cycle 

Instruction cycle  

& Machine cycle 
انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 
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 انجُٛخ انزسزٛخ -12
  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

  )انًقبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 
 

 ٔانؼًهٛخ ٔانؼًهٛخ
انزبعغ 

 ٔانؼؾشٌٔ
5 Pentium 

processor, block 

diagram, 

processor  

component and 

function 

Pentium 

processor, block 

diagram, 

processor  

component and 

function 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

االخزجبساد 

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

 Processor 5 انثالثٌٕ

Development 

comparative 

Processor 

Development 

comparative 

انًسبضشاد 

انُظشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ

اد االخزجبس

انزسشٚشٚخ 

 ٔانؼًهٛخ
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