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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
التعرف على الغشاء  

 الرقيق  
What is a thin film   + المحاضرة

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة اهم خصائص  

 الغشاء الرقيق 
Special Properties of 

Thin Films 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 

ومعرفة االساس  دراسة  

في ترسيب الغشاء  

بطريقة الرش الكيميائي 

 الحراري 

Chemical Spray Pyrolysis 

Technique (CSP):   + المحاضرة

 فيديو توضيحي 
= 

4 2 
التعرف على اهم مزيا 

وعيوب طريقة الرش  

 الكيميائي 

Advantages and 

disadvantages of 

Chemical Spray Pyrolysis 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
-دراسة طريقة الصول

 جل 
Sol-Gel Method   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 
دراسة طريقة الدوران  

واهم خطوات ترسيب  

 الغشاء بها

Spin coating and key 

stages of spin coating 
المحاضرة +  

 = فيديو توضيحي 

 دراسة طريقة الغمر  2 7
Dip-coating   + المحاضرة

 = توضيحي فيديو 

8 2 
معرفة اهم التطبيقات  

لالغشية المحضرة  

 بطريقة الغمر 

Applications the Dip 

coatings 
المحاضرة +  

 = فيديو توضيحي 

9 2 
معرفة اهم مزايا وعيوب  

طريقة الغمر في ترسيب  

 االغشية 

Advantages and 

disadvantages of dip 

coating 

المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
ودراسة طريقة  معرفة  

 االنودة الكهربائية
Electrolytic Anodization   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2 
معرفة طريقة االختزال  

الكيميائي لترسيب 

 الغشاء

Chemical Reduction 

Plating   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

12 2 
دراسة طريقة البلمرة  

الكهربائية في تحضير 

 الغشاء

• Electrochemical 

polymerization 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 
معرفة طريقة الترسيب  

الكهرو في تحضير 

 الغشاء

Electrophoretic 

Deposition   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

 فهم مفهوم التفريغ 2 14
Vacuum concepts   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

      

15 2 
دراسة منظومة التفريغ  

مزاياها  والتعرف على 
 وعيوبها

System volumes, leak 
rates and pumping 

speeds 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

16 2 
فهم مفهوم المواد  

 الموصلة 

The idea of conductance    + المحاضرة

 مناقشة 
= 
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 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Handbook of Thin Film TechnologyFrey, Hartmut, 

Khan, Hamid R  

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 
1- Handbook of Physical Vapor Deposition 

(PVD) Processing-Donald M. Mattox> 

 2- Handbook of Thin Film Deposition 4th 
Edition 

Krishna Seshan Dominic Schepis 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 مادة الغشاء الرقيق مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

17 2 
التعرف على منظومات  

 قياس الضغط 

Measurement of system 
pressure 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

18 2 
دراسةوفهم طريقة  
 التبخير الكيميائي 

Physical Vapor 
Deposition (PVD) 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

19 2 
المحاضرة +   Thermal evaporation معرفة التبخير الحراري  

 مناقشة 
= 

20 2 
متيز عدد من العناصر الفعالة  

 املرسبة كغشاء رقيق 
Some metals films that 
are easily deposited by 

evaporation 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

21 2 
فهم دراسة تقنية  

الترسيب بالمقاومة  
 الحرارية 

Resistance  heating  
technique   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

22 2 
معرفة طريقة الرتسيب ابحلزمة  

 االلكرتونية 
Electron  beam  heating  

technique   
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

23 2 
دراسة وفهم طريقة  

ترسيب الغشاء بطريقة  
 الترذيذ

Sputter deposition 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

24 2 
التعرف على االنواع العديدة  

 لرتذيذ
Types of Sputtering 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

25 2 

دراسة والفهم املفصل لتقنية  
حيود االشعة السينية  

 لتشخيص الغشاء 

X-Ray Diffraction (XRD) 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 
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باالعتماد على المصادر الحديثة. استخدام    %15التتجاوز محدودة مقرروبنسبة الضمن  ادةأضافة مفردات للم

 االساليب الحديثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبية لتسهيل طرح المعلومة على الطالب. 

 


