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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
معرفة حزم الطاقة  

للمواد الموصلة والشبة  

 موصلة والعازلة 

The energy band in solid 

materials 
المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 
معرفة المواد الشبة  

موصلة النقية وكيفية 

   تشويبها وانواع التشويب

Intrinsic semiconductor, 

Extrinsic semiconductor   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 
معرفة تكوين الصمام  

الثنائي من المواد  

  المشوبة والية عملها

The Diode 
المحاضرة +  

 فيديو توضيحي 
= 

4 2 
دراسة خصائص الصمام  

   الثنائي
The diode equations, V-I 

characteristic 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 

محاكاة لنماذج مختلفة  

لها خصائص مشابه  

لخصائص الصمام  

الثنائي لترسيخ وفهم 

 عمل الصمام 

Diode models: 1-The 

ideal diode models, 2-

The practical diode 

models, 3 The complete 

diode models  

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
تطبيقات الصمام الثنائي: 

المقوم النصف الموجي  

 والية الحصول علية 

Diode applications:  
1-Half -wave rectifiers  

المحاضرة +  

 = فيديو توضيحي 

7 2 
المقوم الموجي الكامل  

 والية الحصول علية  
2-Full -wave rectifiers   + المحاضرة

 = فيديو توضيحي 

8 2 
تحسين عمل المقوم  

النصف الموجي  

 والموجي الكامل 

3- Filters   + المحاضرة

 = توضيحي فيديو 

9 2 
معرفة تحديد الفولتية  

 باستخدام الصمام الثنائي
4- clipping or diode 

limiters    
المحاضرة +  

 = مناقشة 

10 2 
معرفة التحكم بموقع 

موجة الفولتية باستخدام  

 الصمام الثنائي 

5- diode clamper 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

11 2 
معرفة تكوين 

وخصائص وتطبيق  

 الثنائي نوع زنرالصمام 

Zener diode 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 
معرفة ودراسة انواع  

 مختلفة للصمام الثنائي
Varactor diodes, Optical 

diodes  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 
معرفة ودراسة انواع  

 مختلفة للصمام الثنائي
The Schottky diodes, 

The p-i-n diodes 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 2 
معرفة ودراسة انواع  

 مختلفة للصمام الثنائي
The Tunnel diodes, The 

Laser diode  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

      

https://www.amazon.com/Thomas-L-Floyd/e/B001IOBIOO/ref=dp_byline_cont_book_1


2- Electronic Devices and Circuit Theory 7th edition 
by Robert L. Boylestad 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 مادة االلكترونيات مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 
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 باالعتماد على المصادر الحديثة.   %15التتجاوز محدودة مقرروبنسبة الضمن  ادةأضافة مفردات للم -

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

تهيئة قاعات دراسية مزودة بتكنولوجيا حديثة وتسع جميع طلبة المرحلة لغرض االستفادة من النقاشات   -

 العلمية والختصار الوقت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


