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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 MOSFETو  JFETو  BJTدراسة ومعرفة اخلواص الفيزايئية للمواد املتكون منها االدوات االلكرتونية كالرتانسستور نوع  - أ

 التعرف على انواع خمتلفة لالدوات االلكرتونية وسبب اختالف عملها  -ب

 دراسة ربط القطع االلكرتونية يف الدوائر والية عملها   -ج

 التعرف على اهم تطبيقاهتا    -د

 تعزيز اجلانب العلمي لالدوات االلكرتونية االساسية   -ه
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  االهداف المعرفية -أ
 مادة االلكترونيات التماثلية   تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب عن كيفية اختالق الترانسستور   -2أ

 الترانسستور بانواعه على تحليل ودراسة تمكين الطالب   -3أ
 تحليل الدوائر االلكترونية رياضيا   -4أ
 في المختبر تطبيق مادة النظري   -5أ

 

  المهاراتية الخاصة بالمقرراالهداف   -ب 

 القدرة على التحليل المنطقي    - 1ب 

 القدرة على فهم التركيب الداخلي للقطع االلكترونية وسبب تعدد انواعها   – 2ب 

 مقارنة النتائج المستحصلة من التجارب العملية مع القيم النظرية ومناقشة الفارق بينهما    - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة -

 تضمين طرائق التدريس استعمال التكنولوجيا الحديثة للتعليم    -
 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي واعداد التقارير    -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  - 1

 المشاركة الفعالة خالل فترة المحاضرة   - 2



 

 الواجبات البيتية والتقارير    - 3

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة العلمية من استقبال وتقبل الم الطالب إدراك  -1ج
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 التشجيع نحو العمل الجماعي ومشاركة المعلومات مع زمالئه الطلبة    -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -1

 التطبيق العملي في المختبر  -2

 المناقشات الجماعية وحل الواجبات   -3
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 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية والنظرية والعملية )اليومية و االختبارات       

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 توظيف العلوم المكتسبة  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة    -3د 
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 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Electronic principle 7th edition by albert malvino 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
1- Electronic Devices 7th edition by Thomas L. Floyd 
2- Electronic Devices and Circuit Theory 7th edition 

by Robert L. Boylestad 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

معرفة تكوين 

الترانزستور الثنائي  

القطبي من المواد  

 المشوبة والية عملها

The bipolar junction 

transistor (BJT)   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

2 2 
تعلم تحليل الدوائر  

االلكترونية المتكون منها  
 الترانزستور  

Current and Voltage 

Analysis  

 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

3 2 
معرفة مخرجات  

الترانزستور باستخدام  
 ربط الفاعدة المشترك

Common Base 

Configuration 

 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

4 2 
معرفة مخرجات  

الترانزستور باستخدام  
 ربط الباعث المشترك 

Common Emitter 

configuration  

 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
معرفة مخرجات  

الترانزستور باستخدام  
 المشترك ربط الجامع 

Common Collector 

Connection 

 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

6 2 
معرفة حدود عمل  

 الترانزستور
Limits of Operation 

 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

7 2 
معرفة تحديد خط العمل  
لتجنب التشوه الحاصل  

 بالموجة الخارجة 

Linear Operation 

 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

8 2 

معرفة تكوين 

الترانزستور ذات تاثير 

المجال من المواد  

 المشوبة والية عملها

The field effect 

transistor (FET):  

1-The junction-field 

effect transistor (JFET): 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

9 2 

معرفة تكوين 

الترانزستور نوع  

الموسفت من المواد  

 المشوبة والية عملها

2-The metal-oxide 

semiconductor field-

effect transistor 

(MOSFET) 

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

10 2 
المحاضرة +   applications (FET) تطبيقات الترانزستور

 مناقشة 
= 

11 2 
المذبذبات مع   معرفة 

   دائرة التغذية الراجعة
Oscillators with (LC) 

feedback circuit 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

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


المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 مادة االلكترونيات مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 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.

 

 


