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مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
معرفة حزم الطاقة  

للمواد الموصلة والشبة  

 موصلة والعازلة 

 Classification of Solids 
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة المواد الشبة  

موصلة على اساس فجوة  

   الطاقة 

Classification of solid 

materials depending on the 

band gap 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
دراسة حساب الكتلة  

الفعالة لاللكترونات  

   والفجوات 

Effective Mass 
المحاضرة +   

 مناقشة 
= 

4 2 
دراسة كثافة الحالة على  

اساس الشكل الهندسي  

 للمادة

Density of states 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
-دراسة توزيع فيرمي

ديراك على حسب درجة  

 الحرارة المسلطة 

Fermi-Dirac distribution  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
حساب تركيز  

االلكترونات والفجوات  

 في المادة 

Carrier concentration in 

semiconductors 
المحاضرة +   

 = مناقشة 

7 2 
كيفية تحديد موقع 

مستوى فيرمي للمواد  

 الشبه موصلة النقية   

Fermi Level location of 

Intrinsic Semiconductor 
 

المحاضرة +   

 = مناقشة 

8 2 
حساب امكانية حركة  

 الحوامل 
Drift: Mobility of carriers     + المحاضرة

 = مناقشة 

9 2 
معرفة تحديد التيار المار  

 الموصالت في اشباه 
The Currents in 

Semiconductors  
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
دراسة اشباه الموصالت  

 المشوبة  
Extrinsic semiconductor   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2 
دراسة تاثيرالتشويب  

المانح والقابل على 

 تركيز النواقل  

Effect of donor and 

acceptor impurities on 

carrier concentration 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

 التأين والتجميددراسة  2 12
Complete Ionization and 

Freeze-Out 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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