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 مواصفات: مقرر أشباه الموصالت

 

i. معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 أشباه الموصالت

2.  

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 

Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي الثاني –المستوى الثالث   

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 1جوامد  –الكهربائية والمغناطيسية  – 2،3الفيزياء العامة 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
Quantum Mechanics 2 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 

course is offered 

 بكالوريوس الفيزياء

BSc in Physics 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 
 االنجليزية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 معد)و( مواصفاتالمقرر

Prepared By 
 شكيب مقبل علي محمد السويدي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

ii. وصف المقررCourse Description: 

يقدم المقرر تعريفا  بالمواد الصلبة البلورية والمواد شبه الموصلة ودورها الرئيس في تكنولوجيا االلكترونيات 

سية المرتبطة بالمواد شبه الموصلة ويركز على تكون  والدوائر المدمجة كما يعرض المفاهيم والمباديء األسا

لغير مطعمة والتي يتم تطعيمها ليث يركز الحزم الطاقية المسممممممولة والممنوعة وعلى  شمممممباا الموصممممم ت ا

المقرر بشكل رئيس على جساب تراكيز لام ت الشحنة السالبة والموجبة والعوامل التي تتحكم فيها مثل نسبة 

التطعيم ودرجة الحرارة باسممتادام الطرا الفيزيائية والدواا اصلصممائية كما يركز على ارا انتقاا الحام ت 

  شباا الموص ت ويعرض الاصائص الفيزيائية للثنائي البلوري والترانزيستور  والتوصيل الكهربائي في
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iii. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1 –  تزولوتيا يظهر فهما عميقا بمفهوم المواد شببببل المو بببمي وا مي ها فة  بببزاعي اكتهون ا لت روزيي و

 الدوائر المدمتي

a2 - وضح الخواص الفيويائيي لمثزائة البموري وال رازويس ور و طبيقا هاي 

b1 – راكيز الحام ت لشبه موصل معين قبل وبعد تطعيمهتديراك لحساب -يطبق دالة التوزيع لفيرمي 

b2 – يميز بين خصائص شبهي الموصل السالب والموجب باستادام المعادالت التوضيحية 

c1 - المادة فيما إذا كانت شبه موصلة ام معدنية ويميز بين األنواع الث ثة للترانزيستور ياتبر بمهارة نوع 

c2 – يحسب نسب التراكيز المناسبة للتطعيم للحصوا على شبه موصل باصائص توصيلية محددة 

d1 -  عروض شفهية وينقل بكفاءة المعارف العلمية من خ ا مقاالت علمية مكتوبة 

d2 - يستادم  نظمة وبرامج الحاسوب والشبكات في تعزيز األنشطة العلمية وتحسين االنتاجية 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 

Intended Learning Outcomes( 

 المقصودة من المقررمخرجات التعلم 

(Course Intended Learning Outcomes) 
مخرجات التعلم المقصودة من 

 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 

a1 -  يظهر فهما عميقا بمفهوم المواد شببببل المو بببمي وا مي ها

فة  بببببببزبباعبي اكتهون ا لت روزيببي و تزولوتيببا البدوائر 

 المدمتي

المواد المو بببببمي  يشبببببرو الفوار  بي 

والعاولي وشببببل المو بببمي وما   ميو بل 

المواد شببببل المو بببمي ل  ببببح المتو  

 الرئيس فة  زاعي ا لت روزيات

a2 –  يشرو الخواص الفيويائيي لمثزائة البموري وال رازويس ور

 و طبيقا ها

يوضممممممب التطبيقمممات الماتلفمممة للثنمممائي 

لترانزيسمممممممتور ويشمممممممر   لبلوري وا ا

 خواصهما 

 

b1– ديراك لحسممممممممماب تراكيز -يطبق دالمممة التوزيع لفيرمي

 الحام ت لشبه موصل معين قبل وبعد تطعيمه

ديراك ليشببببببب ق -يطبق زظريبببي فيرمة

معاد ت مزاسبببببي ويطبقها فة  سببببا  

 راتيو  ببام ت الشببببببب زببي السببببببببالبببي 

 والموتبي

b2 -  يميز بين خصمممائص شمممبهي الموصمممل السمممالب والموجب

 التوضيحيةباستادام المعادالت 

يقارن بين نوعي شممبه الموصممل المطعم 

السمممممممالب والموجب من ليث توليدهما 

 وخصائصهما

c1-  ياتبر بمهارة نوع المادة فيما إذا كانت شمممممبه موصممممملة ام

 معدنية ويميز بين األنواع الث ثة للترانزيستور

 يميو بي  المعد  وشبل المو ل

 

c2-  للحصممموا على يحسمممب نسمممب التراكيز المناسمممبة للتطعيم

 شبه موصل باصائص توصيلية محددة

يحممدد نظريمما بممدقممة الع قممة بين نسممممممبممة 

التطعيم والتوصممممميلية الكهربائية لشمممممبه 

 الموصل 
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمةمخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 والتقويم:التعليم والتعلممخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم(باستراتيجيةمواءمة أوال: 

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 

KnowledgeandUnderstandingCIL

Os 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategi

es 

 التقويم استراتيجية

AssessmentStrategies 

a1-   بل يظهر فهما عميقا بمفهوم المواد شببببببب

المو ببمي وا مي ها فة  ببزاعي اكتهون 

 ا لت روزيي و تزولوتيا الدوائر المدمتي

البببببببببعبببببببببر  

البببب ببببقببببديببببمببببة 

 ال فاعمة

 ال تاليف المزوليي 

  يي بارات الز بببببببف ا خ 

 والزهائيي

a2-   يشبببببببرو الخواص الفيويبببائيبببي لمثزبببائة

 البموري وال رازويس ور و طبيقا ها

الم اضبببببببرات 

 ال فاعميي
 ال تاليف المزوليي 

  يي بارات الز بببببببف ا خ 

 والزهائيي

 

 مخرجات تعلم المقرر)المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:    مواءمة ثانيا:

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

IntellectualSkillsCILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-  لتوزيع لفيرمي ديراك -يطبق دالمممة ا

لحساب تراكيز الحام ت لشبه موصل 

 معين قبل وبعد تطعيمه

  تاليف مزوليي  الم اضرن ال فاعميي

 تووات 

 ام  ا  زهائة 

b2-   يميز بين خصمممائص شمممبهي الموصمممل

السممالب والموجب باسممتادام المعادالت 

 التوضيحية

  تاليف مزوليي  المناقشة والحوار

 تووات 

 ام  ا  زهائة 

 

 مخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم:مواءمة ثالثا:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

AssessmentStrategi

es 

d1-  ينقممل المعممارف العلميممة بكفمماءة من خ ا مقمماالت علميممة

 مكتوبة  و عروض تقديمية شفهية

يسببببببب خببببدم  تزولوتيببببا المعمومببببات 

المعرفي وا   بببببببا ت فة ت ابي وزقل 

 العمميي

d2-  يظهر القدرة على التعلم المستمر ويستادم  نظمة وبرامج

شطة العلمية وتحسين  شبكات في تعزيز األن سوب وال الحا

 اصنتاجية

يعمل في مجموعات ويسممممممتادم  نظمة 

وبرامج الحاسمموب والشممبكات في انجاز 

 المهام بفعالية في الوقت المحدد
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c1-  ياتبر بمهمممارة نوع الممممادة فيمممما إذا

كانت شممممبه موصمممملة ام معدنية ويميز 

 بين األنواع الث ثة للترانزيستور

عر   قديمة ل تار  

 مخ مفي ومزاقش ها
  تبببباليف مزوليببببي 

 و ماري 

 ت ابي  قارير 

c2-  التراكيز المناسممممممبة يحسممممممب نسممممممب

للتطعيم للحصممموا على شمممبه موصمممل 

 باصائص توصيلية محددة

 تبببباليف مزوليببببي  المزاقشي وال وار

 وت ابي  قارير

 

 التدريس والتقويم:ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 

Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

AssessmentStrategies 

d1
- 

ينقممل المعممارف العلميممة بكفمماءة من 

خ ا مقممماالت علميمممة مكتوبمممة  و 

 عروض تقديمية شفهية

 ت ابي  قارير و قديم عرو  التعلم الذاتي

d2
- 

يظهر القممدرة على التعلم المسممممممتمر 

ويسمممتادم  نظمة وبرامج الحاسممموب 

والشممممممبكممات في تعزيز األنشممممممطممة 

 العلمية وتحسين االنتاجية

 ت ابي  قارير و قديم عرو  التعلم الذاتي

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري  الجانب أوال: موضوعات Theoretical Aspect 

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمي فة 
المواد 
ال مبي 
واشباه 
 المو  ت

  ازواع وخواص المواد ال مبي
 البموريي والعشوائيي 

 العيو  البموريي 
 الزمو البموري وو دن الخميي 
 المواد شبل المو مي 
   يل التهربائة لممعاد ال و ببببببب

 واشباه المو  ت

 a1 , c1 2 اكول

2 

الزظريي 
التميي لممواد 
 ال مبي

 تو  ال وم الطاقيي  
 مفهوم الت مي الفعالي 
 مفهوم الفتون 
 ديراك -ا   مبباليببي لفيرمة دالببي

 وتثافي ال ا ت

 a1, b1 2 الثازة
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  امثمي م مولي و ماري 

3 

 ام ت 
الش زي فة 
اشباه 

المو  ت 
 عزد ا  وا 

توزيع االلكترونات والفجوات في  •

 شبه الموصل
 0pوالتركيز  0nالتركيز • 

تركيز الحام ت الذاتية ومسممممممتو  

 الذاتي فيرمي

 وتمارينامثلة محلولة • 

 b1, b2, c2 2 الثالث

4 

المواد شبه 

الموصلة 

 المطعمة

مقمممدممممة عن المممذرات المطعممممة • 

 ومستويات التطعيم

 ااقة التأين• 

 تركيز االلكترونات والفجوات •

 موضع مستو  فيرمي •

  مثلة محلولة وتمارين •

 البببببراببببب 
 والخامس

4 b1, b2, c2 

5 

المواد شبه 

الموصلة 

 المطعمة

  0p0nالكمية • 
التركيز الكلي لحام ت الشممممممحنة • 

 في فجوة التكافؤ وفجوة التوصيل

المواد شممممبه الموصمممملة المنقسمممممة • 

 وغير المنقسمة

تغير •  تو  فيرمي ب تغير مسممممممم

 مستو  التطعيم ودرجة الحرارة

  مثلة محلولة وتمارين •

السادس 
 والساب 

4 
a1, b1, b2, 

c2 

7 

مبدا  عادل 
الش زي 
واشباه 

المو  ت 
 المعدلي

مفهوم تعممادا الشممممممحنممة وشممممممبممه • 

 الموصل المعدا

تركيممب الحزم الطمماقيممة لشممممممبممه • 

 الموصل المعدا

تركيز االلكترونات والفجوات في • 

 شبه الموصل المطعم
  مثلة محلولة وتمارين  •

 2 ال اس 
a1, b1, b2, 

c2 

8 
ظا رن زقل 
 ال ام ت

انجراف الحممامممل وكثممافممة التيممار • 

 االنجرافي

انتشمممممممار الحممامممل وكثممافممة التيممار • 

 االنتشاري
الموصلية الكهربائية وكثافة التيار • 

 الكلي

 تأثير هوا• 

  مثلة محلولة وتمارين• 

العاشر 
وال ادي 
 عشر

4 a2, c2 

9 
الو مي 

 pnالثزائيي 

 تركيب الوصلة الثنائية• 

لاجز الجهد الكهربائي للوصمممممملة • 

 الثنائيى

 عرض منطقة نضوب الشحنة• 

الثازة عشر 
والثالث 
 عشر

4 a1, a2 
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 االنحياز العكسي للوصلة الثنائية• 
 انهيار الوصلة الثنائية• 

 الدوائر الكهربائية وتطبيقاتها• 

  مثلة وتمارين• 

10 
الو مي 

 pnالثزائيي 

 سريان الشحنة في الوصلة الثنائية• 

 للدايود(I-V) خصائص • 

 خصائص دايود شوتكي• 
 الدايود الضوئي• 
  مثلة وتطبيقات• 

الراب  
 عشر

2 a1, a2 

11 
 ساسيات 

 الترانزيستور

 الترانزيستور ثنائي القطبية• 

المبمماديء األسمممممممماسمممممميممة لتعمممل • 

 الترانزيستور

للترانزيسممممممتور  I-Vخصمممممممائص • 

 المثالي

 ترانزيستور تأثير المجاا• 

تطبيقات الترانزيسمممتور في دوائر • 

 التقويم والتضايم

الخامس 
 عشر

2 a1, a2, c1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28  

 

   Practical Aspect العملي  الجانب ثانيا:موضوعات

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1      

2 
  
  

   

3 
  
  

   

4 •    

5      

6 
• 

  
   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

  === 

 :Teaching Strategiesالتدريساستراتيجيات 

 المحاضرةالتفاعليةLectures 
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 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حاللمشكالت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects 

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباداللخبراتبينالزمالء 

 

vi. والتكليفات االنشطةTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 التكليف /االنشطة 

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرج

ة 

المس

 تحقة

Mar

k 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbol

s) 

 ال تاليف المزوليي 1

 5 فردي
أسبوع
 يا

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2 

 ال قارير المت وبي 2

 5 جماعي

4 
تقارير 

 4في 
 أسابيع

a1, b2, 
c1, c2 

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة 

 

 

 

 

vii. التعلم تقييمLearning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى 

درجة ال

 Proportionةالنهائي

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and 

Assignments 

كل 
أسبوع 
من 
الثاني 
الى 
الرابع 
 عشر

10 10 % 
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2 

 Quiz 3,6 5 5.0 % b1( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 20 20 % a1, a2 
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 % Quiz 10,13 5 5.0( 2كوز) 4
b2 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 60 60 % 
a1, 

a2,b1,b2,c1,d1 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  : المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم كتابة

 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 :) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1

Donald A. Neamen, 2012, Semiconductor Physics and Devices – Basic 

Principles (Basic Principles), McGraw-Hill, USA 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2

Simon M. Sze, Kwok K. Ng, 2006, Physics of Semiconductor Devices, 3rd 

Edition, Wiley-Interscience, USA 

 .Electronic Materials and Web Sites etcية ومواقع اإلنترنت...المصادر اإللكترون .3

 Springer.com 

 Sciencedirect.com 

  

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceالتعليميةسياسة حضور الفعاليات  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستتتتاذ المقرر تقريرا بحضتتتور ولياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 2

إذا ، وللطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي يسمح -
 دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من أستتتتتتاذ المقرريادة تأخر ز

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 4

ضتتتتتتوابط تنفيذ و ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها يحدد أستتتتتتتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل -
 التكليفات وتسليمها.

يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  المحددموعد عنالإذا تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات  -
 تسليمه.

 : Cheatingالغش 5

الئحة شتتتتتتت ون  عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق -
 الطالب.

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Simon+M.+Sze&text=Simon+M.+Sze&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kwok+K.+Ng&text=Kwok+K.+Ng&sort=relevancerank&search-alias=books
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جة المخصتتتصتتتة في التكليفات والمشتتتاريع يحرم من الدربالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال 6

ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  طالبفي حالة وجود شتتتخن ينتحل شتتتخصتتتية  -
 بذلك

 :Other policiesسياسات أخرى 7

 استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مثل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1مقرر: اللغة اإلنجليزية ).............العام الجامعي: 

 أشباه الموصالت :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم

Name  

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(

Office Hours 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 المكان ورقم الهاتف

Location&Telep

hone No. 
 

الس

 بت

SA

T 

األح

 د

SU

N 

االثن

 ين

MO

N 

الثال

 ثاء

TU

E 

األربع

 اء

WE

D 

الخمي

 س

TH

U 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 أشباه الموصالت

2.  
 ورقمه ررمز المقر

Course Code and Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

CreditHours 

 CreditHoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 الدراسيالمستوى والفصل 

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي الثاني –المستوى الثالث   

5.  
ر )إن المتطلبات السابقة للمقر

 وجدت(

Pre-requisites  

 1جوامد  –الكهربائية والمغناطيسية  – 2،3الفيزياء العامة 

6.  
 (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن 

Co –requisite 
Quantum Mechanics 2 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) inتدريس المقرر 

which the course is 

offered 

 بكالوريوس الفيزياء

BSc in Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 

 جامعة صنعاء –كلية العلوم  –قسم الفيزياء 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

 

 

iii. وصف المقررCourse Description: 

يقدم المقرر تعريفا  بالمواد الصلبة البلورية والمواد شبه الموصلة ودورها الرئيس في تكنولوجيا االلكترونيات 

سية المرتبطة بالمواد شبه الموصلة ويركز على تكون  والدوائر المدمجة كما يعرض المفاهيم والمباديء األسا
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لغير مطعمة والتي يتم تطعيمها ليث يركز الحزم الطاقية المسممممممولة والممنوعة وعلى  شمممممباا الموصممممم ت ا

المقرر بشكل رئيس على جساب تراكيز لام ت الشحنة السالبة والموجبة والعوامل التي تتحكم فيها مثل نسبة 

التطعيم ودرجة الحرارة باسممتادام الطرا الفيزيائية والدواا اصلصممائية كما يركز على ارا انتقاا الحام ت 

  شباا الموص ت ويعرض الاصائص الفيزيائية للثنائي البلوري والترانزيستور  والتوصيل الكهربائي في

 

iv. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1 –  يظهر فهما عميقا بمفهوم المواد شببببل المو بببمي وا مي ها فة  بببزاعي اكتهون ا لت روزيي و تزولوتيا

 الدوائر المدمتي

a2 - يوضح الخواص الفيويائيي لمثزائة البموري وال رازويس ور و طبيقا ها 

b1 – ديراك لحساب تراكيز الحام ت لشبه موصل معين قبل وبعد تطعيمه-يطبق دالة التوزيع لفيرمي 

b2 – يميز بين خصائص شبهي الموصل السالب والموجب باستادام المعادالت التوضيحية 

c1 - ياتبر بمهارة نوع المادة فيما إذا كانت شبه موصلة ام معدنية ويميز بين األنواع الث ثة للترانزيستور 

c2 – يحسب نسب التراكيز المناسبة للتطعيم للحصوا على شبه موصل باصائص توصيلية محددة 

d1 - ةينقل بكفاءة المعارف العلمية من خ ا مقاالت علمية مكتوبة او عروض شفهي 

d2 - يستادم  نظمة وبرامج الحاسوب والشبكات في تعزيز األنشطة العلمية وتحسين االنتاجية 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم

O

rd

er 

 الوحدات

)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

األسبو

 ع

Wee

k 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
مقدمي فة المواد 
ال مبي واشباه 
 المو  ت

  ازواع وخواص المواد ال مبي البموريي والعشوائيي 
 العيو  البموريي 
 الزمو البموري وو دن الخميي 
 المواد شبل المو مي 
 ال و يل التهربائة لممعاد  واشباه المو  ت 

 2 اكول

2 
الزظريي التميي 

 ال مبيلممواد 

 تو  ال وم الطاقيي  
 مفهوم الت مي الفعالي 
 مفهوم الفتون 
 ديراك وتثافي ال ا ت-دالي ا   ماليي لفيرمة 
  امثمي م مولي و ماري 

 2 الثازة

3 

 ام ت الش زي 
فة اشباه 

المو  ت عزد 
 ا  وا 

 توزيع االلكترونات والفجوات في شبه الموصل •
 0pوالتركيز  0nالتركيز • 

 الذاتي الحام ت الذاتية ومستو  فيرميتركيز 

 امثلة محلولة وتمارين• 

الثببال
 ث

2 

4 

المواد شبه 

الموصلة 

 المطعمة

 مقدمة عن الذرات المطعمة ومستويات التطعيم• 

 ااقة التأين• 

 تركيز االلكترونات والفجوات •

الببببرا
 بببببببب 

4 
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 موضع مستو  فيرمي •

  مثلة محلولة وتمارين •

والبب 
 امس

5 

شبه المواد 

الموصلة 

 المطعمة

  0p0nالكمية • 
التركيز الكلي لحممام ت الشممممممحنممة في فجوة التكممافؤ وفجوة • 

 التوصيل

 المواد شبه الموصلة المنقسمة وغير المنقسمة• 

 تغير مستو  فيرمي بتغير مستو  التطعيم ودرجة الحرارة• 

  مثلة محلولة وتمارين •

الساد
س 
والس
 اب 

4 

6 

اخمممممتمممممبمممممار 

نصمممممممممممممممف 

 الممممفصممممممممممل
 (نظري)

 1 الثام  (نظري) اختبار نصف الفصل

7 

مبدا  عادل 
الش زي واشباه 
المو  ت 
 المعدلي

 مفهوم تعادا الشحنة وشبه الموصل المعدا• 

 تركيب الحزم الطاقية لشبه الموصل المعدا• 

 تركيز االلكترونات والفجوات في شبه الموصل المطعم• 
  مثلة محلولة وتمارين  •

 2 ال اس 

8 
زقل  ظا رن

 ال ام ت

 انجراف الحامل وكثافة التيار االنجرافي• 

 انتشار الحامل وكثافة التيار االنتشاري• 
 الموصلية الكهربائية وكثافة التيار الكلي• 

 تأثير هوا• 

  مثلة محلولة وتمارين• 

العاشر 
وال اد
ي 
 عشر

4 

9 
الو مي الثزائيي 

pn 

 تركيب الوصلة الثنائية• 

 الكهربائي للوصلة الثنائيىلاجز الجهد • 

 عرض منطقة نضوب الشحنة• 
 االنحياز العكسي للوصلة الثنائية• 
 انهيار الوصلة الثنائية• 

 الدوائر الكهربائية وتطبيقاتها• 

  مثلة وتمارين• 

الثازة 
عشر 
والثالث 
 عشر

4 

10 
الو مي الثزائيي 

pn 

 سريان الشحنة في الوصلة الثنائية• 

 للدايود(I-V) خصائص • 

 خصائص دايود شوتكي• 
 الدايود الضوئي• 
  مثلة وتطبيقات• 

الراب  
 عشر

2 

11 
 ساسيات 

 الترانزيستور

 الترانزيستور ثنائي القطبية• 

 المباديء األساسية لتعمل الترانزيستور• 

 للترانزيستور المثالي I-Vخصائص • 

 ترانزيستور تأثير المجاا• 

 دوائر التقويم والتضايمتطبيقات الترانزيستور في • 

الخام
س 
 عشر

2 

12 
االمتحان 

 النهائي
 االمتحان النهائي

الساد
س 
 عشر

2 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 31 
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                          :              Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا:خطة تنفيذ الجانب العملي 

الر

 قم

O

rd

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

األسبو

 ع

Wee

k 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Cont. 

H 

1     

2     

3     

4 
  
  

  

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
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vi.  التدريساستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرةالتفاعلية -
 discussionالحواروالمناقشة -

 Brainstormingالعصفالذهني -

 Problem solving حاللمشكالت -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعروضالعمليةوالمحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيقالعملي -

 projectsوالمهاموالتكاليفالمشروعات -

 Self-learningالتعلمالذاتي -

 Cooperative Learningالتعلمالتعاوني -

 تباداللخبراتبينالزمالء -

 

VIIاألنشطة والتكليفات.Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 أسبوعيا 5 فردي ال تاليف المزوليي 1

 ال قارير المت وبي 2

 5 جماعي
تقارير  4

 4في 
 أسابيع

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment: 
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 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم

Week Due 

 الدرجة

Mark 

الوزن 

 النسبي%

Proportion 

of Final 

Assessment 

Tasks and Assignments 2-14التكليفاتوالواجبات 1  10 10 % 

 % Quiz 3,6 5 5.0( 1) اختبارقصير 2

 % 20 20 8 ( نظريوعملي)MidtermExamاختبارنصفي 3

 % Quiz 10,13 5 5.0( 2) اختبارقصير 4

 %60 60 16 اختبارتحريرينهائي 6

 % Total  100 100المجموع 

 

viii. مصادر التعلمLearning Resources  : اسم الم لف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد(

 النشر(.

 

 تزيد عن مرجعين( )ال:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .4

Donald A. Neamen, 2012, Semiconductor Physics and Devices – Basic 

Principles (Basic Principles), McGraw-Hill, USA 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .5

Simon M. Sze, Kwok K. Ng, 2006, Physics of Semiconductor Devices, 3rd 

Edition, Wiley-Interscience, USA 

 .Electronic Materials and Web Sites etcية ومواقع اإلنترنت...المصادر اإللكترون .6

 http://www.Springer.com 

 http://www.Sciencedirect.com 

 http://www. 

 http://www. 

 

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
يقدم أستتتتاذ المقرر تقريرا بحضتتتور ولياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا ، وللطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي يسمح -
 دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من أستتتتتتاذ المقرريادة تأخر ز

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Simon+M.+Sze&text=Simon+M.+Sze&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kwok+K.+Ng&text=Kwok+K.+Ng&sort=relevancerank&search-alias=books
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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تنفيذ  ضتتتتتتوابطو الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمهايحدد أستتتتتتتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 التكليفات وتسليمها.

لذي تأخر في يحرم من درجة التكليف ا المحددموعد عنالإذا تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات  -
 تسليمه.

 : Cheatingالغش 5

الئحة شتتتتتتت ون  عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق -
 الطالب.

في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  طالبفي حالة وجود شتتتخن ينتحل شتتتخصتتتية  -
 بذلك

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 


