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الدایود والترانزستور �أنواعها وتطب�قاتها المختلفة اكساب الطالب المهارات الالزمة لتحلیل دوائر  •
 وخصوصًا دوائر مضخمات المراحل المتعددة والمر��ة �اإلضافة الى مضخمات التغذ�ة العكس�ة.

 التعرف على اهم الدوائر االلكترون�ة األساس�ة المستخدمة في األجهزة والمعدات االلكترون�ة •
   المز�د من ال�حث العلمي  الى حتاجلمشكالت التي تال�حث في المواض�ع الحدیثة وتعر�ف ا •

 . المعمق
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 من خالل مجموعة من االدوات. دوائر الدایود والترانزستورتوضیح المفاھیم االساسیة في  -1أ
 .في معالجة المشكلة مھاراتالاكتساب  -2أ
 اكتساب المھارات االساسیة كمقدمة في بناء الدوائر االلكترونیة. -3أ
 , AC to DC Rectifier , clipper اكتساب المفاھیم النظریة للتعامل مع الدوائر االلكترونیة كـ( -4أ

clamper, BJT  and FET (DC and AC) equivalent circuits, Operational Amplifiers , 
Oscillators , and Integrated Circuits) 

بما یمكن الخریج على توظیف تلك المعارف  الدوائر االلكترونیةطلبة لمعرفة واسعة في التأھیل   -5أ
 ھندسة تقنیات الحاسوب.في مجال 

 .طلبة لیكونوا ملمین بالجوانب النظریة والعملیةالتأھیل    -6أ
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 درة على تحلیل الدوائر االلكترونیة كدوائر الدایود ودوائر الترانزستور.الق - 1ب
 القدرة على التفكیر في معالجة المشكلة حسب قواعد معینة.  - 2ب
 القدرة على ربط الدوائر االلكترونیة. - 3ب
 الترانزستور وتطبیقاتھا المختلفة. وأنواعمعرفة المقارنة بین أنواع الدایود  -4ب
 ئق التعلیم والتعلم طرا     

 
 . یتم تطبیق ذلك في المختبر حلقات نقاشوتعلم ذاتي وقراءات  -
 . لتدریبات واألنشطة في قاعة الدرسا -
 لتطویر القابلیات. واقع االلكترونیة لإلفادة منھاإرشاد الطالب إلى بعض الم -
 اد الحلول لھا.بعض المشاكل والیة ایجوتحلیل  عقد حلقات بحثیة یتم من خاللھا شرح -

 
 طرائق التقییم      

 
 المشاركة في قاعة الدرس.

 .وأنشطة (نظریة وعملیة) ئیةونھا اختبارات فصلیة
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 . المقرر الموعد في وتسلیمھا الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطویر -1ج
 للمشاكل بأسلوب نظري ریاضي.التفكیر المنطقي والعملي إلیجاد حلول  -2ج
 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطویر -3ج
 .للمشاركة في عمل جماعي تطوعال على الطالب قدرة تطویر -4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 .الوقت بأھمیة یشعر نحو على المحاضرة إدارة -
 .الجماعیة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلیف -
 الجماعیة. لألنشطة الدرجة من ةنسب تخصیص -
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 طرائق التقییم    
 

 .المسؤولیة وتحملھ الطالب التزام دلیل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة -
 والبحوث المطلوبة من الطالب تقدیمھا. الواجبات تقدیم في المحدد بالموعد االلتزام -
 .والمھاري المعرفي والتحصیل امااللتز عن (نظریة وعملیة) والنھائیة الفصلیة االختبارات تعبر -

 
 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 

 التقنیة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة -1د
 المتعددة. اإلنترنت والوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمیة -2د
من اجتیاز اختبارات مھنیة تنظم من قبل وبذلك یمكنھ  والمناقشة الحوار على الطالب قدرة ویرتط -3د

 . جھات محلیة/إقلیمیة/دولیة
 . من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج لباتمكین الط -4د
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 بنیھ الماده الدراسیھ -11

طریقھ 
 التقییم

 االسبوع الساعات لتعلم السنویھمخرجات ا اسم الموضوع  طریقھ التعلم

quiz نظري + عملي Physic  of 
semiconductor 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 االول

quiz نظري + عملي Diode and 
transistor 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثاني

quiz نظري + عملي Diode and 
transistor 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثالث 

quiz نظري + عملي Diode equivalent 
circuit 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الرابع

quiz نظري + عملي Dc analysis نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الخامس

 
quiz 

 Ac to c rectifier نظري + عملي
(HWR and FWR 

) 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 السادس

quiz نظري + عملي clipper نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 السابع

quiz نظري + عملي Clamper cct نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثامن

quiz نظري + عملي BJT Transistor 
DC Equivalent 

circuits  

نظري +   2 ھم الموضوعالطالب یف
 عملي 2

 التاسع

quiz نظري + عملي (C.B,C.C,and 
C.E ) 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 العاشر

quiz نظري + عملي Dc analysis  نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الحادي 
 عشر
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quiz نظري + عملي Load line and Q - 
points 

نظري +   2 عالطالب یفھم الموضو
 عملي 2

اني الث
 عشر

quiz نظري + عملي BJT transistor ac 
equivalent circuit  

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثالث 
 عشر

quiz نظري + عملي h- parameters and 
re -model 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الرابع 
 عشر

 
quiz 

 Transistor نظري + عملي
amplifier 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الخامس 
 عشر

quiz نظري + عملي Transistor 
amplifier 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السادس 
 عشر

quiz نظري + عملي FET transistor dc 
equivalent 

circuits  

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السابع 
 عشر

quiz نظري + عملي (C.G,C.S and 
C.D ) 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثامن 
 عشر

quiz نظري + عملي DC analysis نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

التاسع 
 عشر 

quiz نظري + عملي Load line and Q- 
point 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 العشرون

quiz عملي نظري + Power Amplifier  نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الحادي 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Power Amplifier  نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثاني و 
 عشرون

quiz نظري + عملي Operational 
Amplifier 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثالث 
 نوالعشرو
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quiz نظري + عملي Inverter ,non-
inverter 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الرابع 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Summing , 
subsector 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الخامس 
 والعشرون

 
quiz 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع Integration نظري + عملي
 عملي 2

لسادس ا
 والعشرون

quiz نظري + عملي Oscillators نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السابع و 
 العشرون

quiz نظري + عملي Oscillators نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثامن 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Integrated 
Circuits 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

التاسع 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Integrated 
Circuits 

نظري +   2 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثالثون

 
 

 البنیة التحتیة  .10

 Robert Boylested, “Electronic Devices Circuit ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Theory”, 7th Edtion. 

 
 JIMMIE J. CATHEY, “Theory and Problems of (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2

ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS”, 2nd 
Edtion, 2002. 

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
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ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

“Basic Electronics Tutorials”, Electronics 
Tutorials website 

tutorials.ws/-http://www.electronics 
 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .11
زیادة عدد ساعات المحاضرات النظریة والعملیة وذلك لتحقیق استغالل أفضل للتطبیق النظري والعملي في 

 ألكبر كم ممكن من المفردات التي یتم تدریسھا في المحاضرات النظریة والعملیة.ترسیخ فھم أفضل 
 

http://www.electronics-tutorials.ws/
http://www.electronics-tutorials.ws/

