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 الكترونيات: مواصفات مقرر

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
  الكترونيات    

Electronics 

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 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل الدراسي االول            –المستوى الرابع   

           Fourth year – First semester 

5.  
 )إن وجدت(مقرر للالمتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 + أشباه موصالت 1فيزياء الحالة الصلبة 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
  دال يوج

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 بكالوريوس فيزياء

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

Semester 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 عبد الحكيم الحمادي

Al-Hammadi Abdulhakim 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

االجهزة االلكترونية وكيفية تشغغغغغيلها واسغغغغتيدامها ويركز على معرفة المبادئ الفيزيائية لعمل   الى المقرر هذا يهدف

نائي  نائي البلوري  وج ية وترجير درجة الحرارة على الث نائ لة الث نائي البلوري وانحياز الوصغغغغغغ ية للث اليواص الكهرب

يوضح عمل الترانزستور وتركيبة وخواصه ويبين استيدام الترانزستور في تصميم مضيما ذو باعث مشترك 0زينر

 0ويبين خواصه 

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 -a1لثنائي البلوري وانحياز الوصلة الثنائية وترجير درجة الحرارة على الثنائي البلوريا شرح عملي 

 0وجنائي زينر

a2 – 0يوضح المفاهيم الرياضية للتغذية االمامية والتغذية العكسية للفولت والتيار 

b1 -   يطبق التفكير النوعي والكمي في عملية التقويم الموجي  النصفي والكلي للتيار والفولت في الدوائر

 االلكترونية
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b2 -  ميز بين توصيل وخصائص الترانزستور ذو القاعدة المشتركة والباعث المشتركي 

c1  - عين جوابت الوصلة الثنائية وجوابت الترانزستور ي 

c2 - 0طية رة الثنائي البلوري في عمليات التقويم الميتلفة وتحليل الدوائر التي تحوي عناصر غير خيستيدم بمها 

d1 -  لمية عملية التضييم  وخصائص الموجات بالوسائل المتاحةينقل المعارف الع 

d2 -  يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم ميرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهمميرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 ميرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

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

 التعلم المقصودة من المقررمخرجات 
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - لثنائي البلوري وانحياز الوصغغغغلة الثنائية ا  يشغغغغرح عمل

وجنغغغائي  وتغغغرجير درجغغغة الحرارة على الثنغغغائي البلوري

0زينر

a2 –  يوضغغغغغغح المفاهيم الرياضغغغغغغية للتغذية االمامية والتغذية

0العكسية للفولت والتيار

b1– التفكير النوعي والكمي في عمليغغغة التقويم الموجي   يطبق

 النصفي والكلي للتيار والفولت في الدوائر االلكترونية

 لحل والكمي النوعي التفكير يطبق

 الفيزيائية المشاكل و المسائل

b2 -  قاعدة يل وخصغغغغغغغائص الترانزسغغغغغغتور ذو ال يميز بين توصغغغغغغ

 المشتركة والباعث المشترك

 الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ

 المناسبة الرياضية المعادالت باستيدام

c1- يفسر و الفيزيائية التجارب ينفذ يعين جوابت الوصلة الثنائية وجوابت الترانزستور 

 استنتاجات إلى يصل و النتائج

 سليمة
c2-   يستيدم بمهارة الثنائي البلوري في عمليات التقويم الميتلفة

 0وتحليل الدوائر التي تحوي عناصر غير خطية 

 المعدات و األجهزة مع بمهارة يتعامل

 الميتلفة الفيزيائية

d1-   ينقل المعارف العلمية عملية التضغغييم  وخصغغائص الموجات

 0بالوسائل المتاحة

 شفهيًا العلمية المعارف ينقل

 المعلومات تكنولوجيا وباستيدام

 . واالتصاالت

d2-   فعال بشكل مجموعات في يعمل 0يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 المحدد الوقت في العمل وينجز

. 
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a1-  لثنغغغائي البلوري وانحيغغغاز ا عمغغغل يشغغغغغغرح

الوصغغغغلة الثنائية وترجير درجة الحرارة على 

 0وجنائي زينر الثنائي البلوري

 

 المحاضرات التفاعلية

 العصف الذهني
 

 

التكليفات والواجبات-  

زيكو -  

 و اختبار نصففف الفصفف  -

 نهاية الفص  )نظري(

a2-   يوضغغغح المفاهيم الرياضغغغية للتغذية االمامية

 0والتغذية العكسية للفولت والتيار

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةميرجات تعلم المقرر )مواءمة جانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررميرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يطبق التفكير النوعي والكمي في عمليغغغة

التقويم الموجي  النصغغغغغغفي والكلي للتيغغغار 

 في الدوائر االلكترونيةوالفولت 

 

 المحاضرات التفاعلية

 العصف الذهني
 الحوار والمناقشة

 

التكليفات -

 والواجبات

زيكو -  

اخفففتفففبففففار  -

نصففففففففففففففففف 

 و الفصفففففففف 

نهاية الفص  

 )نظري(

b2-   يميز بين توصغغيل وخصغغائص الترانزسغغتور ذو

 القاعدة المشتركة والباعث المشترك

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات ) ميرجات تعلم المقررمواءمة  جالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةميرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 
Strategies 

c1-  يعين جوابغغغت الوصغغغغغغلغغغة الثنغغغائيغغغة وجوابغغغت

 الترانزستور
 

 

ل    -الفتفيفبفيفم الفعفمف

 الحوار والمناقشة

 

االختبارات النصففففففففية 

لنهففففا يففففة  - عملي وا

زيكو  

c2-   يسغغتيدم بمهارة الثنائي البلوري في عمليات

لدوائر التي تحوي  يل ا التقويم الميتلفة وتحل

 0عناصر غير خطية 

 

     التدريس والتقويم: ةميرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 ميرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 
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d1- نقل المعارف العلمية عملية التضييم  ي

 0وخصائص الموجات بالوسائل المتاحة
 المحاضرات التفاعلية

 التعليم الذاتي

 

وكتابة تكاليف وواجبات 

 التقارير وحل التمارين
d2- 0يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز ميرجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمة في 

أشباه 

 الموصالت
 + مقدمة ف 
 المقرر

 – مقدمة في أشغغغغباه الموصغغغغالت

شغغبة الموصغغل  -مسغغتويات الطقة

 -الموصغغل المشغغوبشغغبة  -النقي

حنغغغة االغلبيغغغة  حغغغامالت الشغغغغغغغ

 معادلة شوكلي -واالقلية

 االول

 ولثاني
6 a1, b1,b2, a2 

2 

الوصلة 

الثنائية 

 وتطبيقاته

انحياز الوصغغلة  -الثنائي البلوري

 –جهغغد االنهيغغار  -امغغامي وخلفي

 يترجير درجة الحرارة على الثنائ

 البلوري 

 a1, b1,b2,a2 3 الثالث

3 
 زينروصلة 

 وتطبيقاته

تثبيفت  –وتيبيقففاتفف   جنغائي زينر
 الجهد والتيار

الغغغغغرابغغغغغع 

 واليامس
6 a1, a2, b1,b2 

4 

الوصلة 

 - الثنائية

وصلة 

  زينر 

هماوتطبيقات  

اسغغغغتيدامات الثنائي البلوري في 

التقويم  –موج   التقويم النصف
الموج  الكففففامفففف  بيريقتين  ) 

 –اربع وصففففففف ت(  -وصفففففففلتين
وصفففففففلة زينر لتثبيت م فففففففتو  

حفففف  دوا فر تفحفوي –الفمفوجففففة 
 –عناصفففففففر ةير خيية ) دايود 

 0خي الحم (

 السغغغغادس
 وال ابع

6 a1, a2,b1,b2 

ثامنال اختبار نصفي -- 5  --  

 الترانزستور 6

 ترانزستور جنائي قطبا التوصيل

The Bipolar) Junction 

Transistor)-  تغغغغغركغغغغغيغغغغغبغغغغغة

 وخواصه

لتا سعا  3 a1, a2,b1,b2 

 الترانزستور 7

طبغغغا  ا ق ئي  جنغغغا تور  نزسغغغغغغغ ترا

 (The Bipolar التوصغغغغغغيغغغل

Junction Transistor)- 

 0تطبيقاته

لعاشرا  3 a1, a2,b1,b2 
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 الترانزستور 8

 ترانزستور جنائي قطبا التوصيل

The Bipolar) Junction 

Transistor)-  خغغغل الغغغحغغغمغغغل

 0ودوائر االنحياز المستمر

الحادي 

 عشر
3 a1, a2,b1,b2 

 الترانزستور 9

 ترانزستور جنائي قطبا التوصيل

The Bipolar) Junction 

Transistor)-  تصغغميم مضغغيم

 0ذي باعث مشترك

 a1, a2,b1,b2 3 الثاني عشر

 الترانزستور 10
 Field ترجير المجالترانزستور 

Effect Transistor  

 0تركيبة وخواصه

 الثالث عشر

 الرابع عشر
6 a1, a2,b1,b2 

 الترانزستور 11
 Field ترجير المجالترانزستور 

Effect Transistor  

 0تطبيقاته

يامس ال

 عشر
3 a1, a2,b1,b2 

 اختبار نهائي -- 12
السادس 

 عشر
-- a1,a2,b1,b2,d1,d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

16 42 ----- 

 

 

 

 

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات جانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

ميرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



 

 

 

 

 

 

 

 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  

11     

12     

13     

14     

  

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهن  العصف Brainstorming 

  المشك ت ح Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العمل  التيبيم Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذات  التعلم Self-learning 

 التعاون  التعلم Cooperative Learning  

  الزم ء بين الخبرات تباد 

 

 

 

 

 

 

i. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

يرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 تكاليف منزلية )تمارين ومسائل( 1

 ا بوعيا 20 فردي
a1,a2,b
1,b2,d1,

d2 

 === == Total Score  20 إجمالي الدرجة 
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 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 ميرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 13.33% 20 أ بوعيا

 
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

 Quiz w4,  5 %03.33( 1كوز) 2
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

3 
 الفصلاختبار نصف 

Midterm Exam 
W8 30 %20 

a1,a2,b1 , b2 
,d1 , d2 

 Quiz w10 5 %03.33( 2كوز) 4
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
w16 90 %60 

a1,a2,b1 , b2 
,d1 , d2 

 الرقم

No. 
Total  100 150 اإلجمالي%  

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
Integrating Electronic by Milliman 

Electronics for Scientist 

 :Essential References المراجع المساندة .2
Basic Electronics B.L. Theraja   S. Chand  New Delhi – 110 055 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 كل الموضوعات موجودة بالتفصيل بالعربي واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقة

 

 

 

vii.  والسياسات المتبعة في المقررالضوابل Course Policies 
 بعد الرجوع للوا ح الجامعة يتم كتابة ال يا ة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلت :

 : Class Attendance يا ة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم ف  حا  عدم الوفاء بذلك.75يلتزم اليالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وةياب الي ب للق م ويحرم اليالب من دخو  االمتحان ف  حا  تجاوز يقدم أ تاذ  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس الق م.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولليالب حضففور المحاضففرة تذا تأخر لمدة ربع  ففاعة لث   مرات ف  الفصفف  الدرا فف  ي ففمح -
 المحاضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، مرات يحذر شفويا من أ تاذ المقررعن ث   يادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابي االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال ي مح لليالب دخو  االمتحان النها   تذا تأخر مقدار ) -
 الخاصة بنظام االمتحان ف  الكلية.تذا تغيب اليالب عن االمتحان النها   تيبم اللوا ح  -
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 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التكليفات  ضفففففوابي تنفيذو يحدد أ فففففتاذ المقرر نوع التعيينات ف  بداية الفصففففف  ويحدد مواعيد ت فففففليمها -
 وت ليمها.

 أخر ف  ت ليم .يحرم من درجة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنتذا تأخر اليالب ف  ت ليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون الي ب. علي  ف  حا  ثبوت قيام اليالب بالغش ف  االمتحان النصف  أو النها   تيبم -
 ف  التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  ف  حا  ثبوت قيام اليالب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عن  تيبم ال  حة الخاصة بذلك يالبف  حالة وجود شخص ينتح  شخصية  -
 :Other policies يا ات أخر   7

 أي  يا ات أخر  مث  ا تخدام الموباي  أو مواعيد ت ليم التكليفات ..... الخ -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: م2021   - 2020      العام الجامعي:  

 

   الكترونيات :خطة مقرر

ii.   معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

  الكترونيات    
Electronics 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

3 
 

-- -- 
 

3 
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4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي االول            –المستوى الرابع   

            Fourth year – First semester 

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 + أشباه موصالت 1فيزياء الحالة الصلبة 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
-- 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course قاعات معدة لهذا الغرض 

 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 

معرفة المبادئ الفيزيائية لعمل االجهزة االلكترونية وكيفية تشغيلها واستيدامها ويركز على   الى المقرر هذا يهدف

الحرارة على الثنائي البلوري  وجنائي اليواص الكهربية للثنائي البلوري وانحياز الوصلة الثنائية وترجير درجة 

يوضح عمل الترانزستور وتركيبة وخواصه ويبين استيدام الترانزستور في تصميم مضيما ذو باعث مشترك 0زينر

 0ويبين خواصه 

 

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

 -a1وجنائي  الثنائية وترجير درجة الحرارة على الثنائي البلوريلثنائي البلوري وانحياز الوصلة اشرح ي

 0زينر

a2 – 0يوضح المفاهيم الرياضية للتغذية االمامية والتغذية العكسية للفولت والتيار 

b1 -   يطبق التفكير النوعي والكمي في عملية التقويم الموجي  النصفي والكلي للتيار والفولت في الدوائر

 االلكترونية

b2 -  يميز بين توصيل وخصائص الترانزستور ذو القاعدة المشتركة والباعث المشترك 

c1  -  يعين جوابت الوصلة الثنائية وجوابت الترانزستور 

c2 -  0يستيدم بمهارة الثنائي البلوري في عمليات التقويم الميتلفة وتحليل الدوائر التي تحوي عناصر غير خطية 

d1 -  ينقل المعارف العلمية عملية التضييم  وخصائص الموجات بالوسائل المتاحة 

d2 -  يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 
الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الس

اعا

ت 
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Units الفعل

 ية

Co

n. 

H 

1 
مقدمة في أشباه 

+  الموصالت
 المقرر مقدمة ف 

شبة الموصل  -مستويات الطقة – مقدمة في أشباه الموصالت

حامالت الشحنة االغلبية  -شبة الموصل المشوب -النقي

 معادلة شوكلي -واالقلية

 االول

 ولثاني
6 

2 
الوصلة الثنائية 

 وتطبيقاته
جهد االنهيار  -انحياز الوصلة امامي وخلفي -الثنائي البلوري

 البلوري  يترجير درجة الحرارة على الثنائ –
 3 الثالث

3 
 زينروصلة 

 وتطبيقاته
 تثبيت الجهد والتيار –وتيبيقات   جنائي زينر

الرابع 

 واليامس
6 

4 
 - الوصلة الثنائية

  زينر وصلة 

 هماوتطبيقات

 –موج   الثنائي البلوري في التقويم النصفاستيدامات 
اربع وص ت(  -التقويم الموج  الكام  بيريقتين  ) وصلتين

ح  دوا ر تحوي –وصلة زينر لتثبيت م تو  الموجة  –
 0خي الحم ( –عناصر ةير خيية ) دايود 

 السادس
 وال ابع

6 

 -- الثامن (نظري) اختبار نصف الفصل 7

 الترانزستور 8
 The Bipolar) Junction جنائي قطبا التوصيلترانزستور 

Transistor)- تركيبة وخواصه 
لتا سعا  3 

 الترانزستور 9
 The Bipolar) Junction ترانزستور جنائي قطبا التوصيل ا

Transistor)- 0تطبيقاته 
لعاشرا  3 

 الترانزستور 10
 The Bipolar) Junction ترانزستور جنائي قطبا التوصيل

Transistor)- 0خل الحمل ودوائر االنحياز المستمر 
الحادي 

 عشر
3 

 الترانزستور 11
 The Bipolar) Junction ترانزستور جنائي قطبا التوصيل

Transistor)- 0تصميم مضيم ذي باعث مشترك 
الثاني 

 عشر
3 

 الترانزستور 12

  Field Effect Transistor ترجير المجالترانزستور 

 0تركيبة وخواصه
الثالث 

 عشر

الرابع 

 عشر

6 

 الترانزستور 13
  Field Effect Transistor ترجير المجالترانزستور 

 0تطبيقاته
يامس ال

 عشر
3 

 المجهر المكبر -المكبر البسيط-الكاميرا ضوء وامواج 14
الخامس 

 عشر
3 

 -- W16 (نظري) الفص  نهاية اختبار 15

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 42 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  جانيا:

الر

 قم
O 

Rde

r 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1    

2    

3    
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4    

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهن  العصف -

 Problem solving المشك ت ح  -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العمل  التيبيم -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذات  التعلم -

  Cooperative Learning التعاون  التعلم -

 الزم ء بين الخبرات تباد  -

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 ا بوعيا 20 فردي تكاليف منزلية )تمارين ومسائل( 1

2     

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة  

 

 

 

 

 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments 
 13.33% 20 أ بوعيا

 Quiz w4,  5 %03.33( 1) قصير اختبار 2
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3 
 نظري) Midterm Exam نصف  اختبار
 ( وعمل 

W8 30 %20 

 Quiz w10 5 %03.33( 2) قصير اختبار 4

 W16 90 60% نها   تحريري اختبار 5

 % Total 16 150 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  : 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
Halliday and Resnick – Fundamental of physics 

Hugh D. Young – University Physics  

 :Essential References المراجع المساندة .5
الطبعة الحديثة ) بالعربي واالنجليزي( –بوش  –اساسيات الفيزياء   

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www. 

 http://www.  

 http://www.  

 http://www.  
 

 كل الموضوعات موجودة بالتفصيل بالعربي واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقة

 

 
 بعد الرجوع للوا ح الجامعة يتم كتابة ال يا ة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلت :

 : Class Attendance يا ة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم ف  حا  عدم الوفاء بذلك.75بحضور يلتزم اليالب  -
يقدم أ تاذ المقرر تقريرا بحضور وةياب الي ب للق م ويحرم اليالب من دخو  االمتحان ف  حا  تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس الق م.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولليالب حضففور المحاضففرة تذا تأخر لمدة ربع  ففاعة لث   مرات ف  الفصفف  الدرا فف  ي ففمح -
 المحاضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ث   مرات يحذر شفويا من أ تاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابي االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال ي مح لليالب دخو  االمتحان النها   تذا تأخر مقدار ) -
 تذا تغيب اليالب عن االمتحان النها   تيبم اللوا ح الخاصة بنظام االمتحان ف  الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففوابي تنفيذ التكليفات و الفصففففف  ويحدد مواعيد ت فففففليمهايحدد أ فففففتاذ المقرر نوع التعيينات ف  بداية  -
 وت ليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر ف  ت ليم . المحددموعد ال عنتذا تأخر اليالب ف  ت ليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون الي ب. علي  ف  حا  ثبوت قيام اليالب بالغش ف  االمتحان النصف  أو النها   تيبم -
 ف  التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  ف  حا  ثبوت قيام اليالب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عن  تيبم ال  حة الخاصة بذلك يالبف  حالة وجود شخص ينتح  شخصية  -
 :Other policies يا ات أخر   7

 أي  يا ات أخر  مث  ا تخدام الموباي  أو مواعيد ت ليم التكليفات ..... الخ -

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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