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ٚطف اٌجشٔبِح األوبدّٟ٠
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤصضح انرؼهًٛٛح

خايؼح انفزاخ االٔصظ انرمُٛح

 .2انمضى انؼهً / ٙانًزكز

ذمُٛاخ االنكرزَٔٛك

 .3اصى انثزَايح األكاد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اصى انشٓادج انُٓائٛح

االنكرزَٔٛك

 .5انُظاو انذراص: ٙ
صُٕ٘ /يمزراخ /أخزٖ
 .6تزَايح االػرًاد انًؼرًذ

صُٕ٘

 .7انًؤثزاخ انخارخٛح األخزٖ

)ABET
صٕق انؼًم ألصرمثال انخزٚدٔ ٍٛانمطاع انخاص

 .8ذارٚخ إػذاد انٕطف
 .9أْذاف انثزَايح األكاد-: ًٙٚ
انٓذفٓٚ -:ذف انثزَايح انٗ اػذاد انخزٚحٚ -1:ضرطٛغ انؼًم ف ٙحمم انحاصثاخ ف ٙكال يدانٓٛا انًاد٘
ٔانثزيد. ٙ
ٚ -2ضرطٛغ يٕاكثح انرطٕر انضزٚغ ف ٙيدال انحٕاصٛة ف ٙكافح يُظٕياذٓا .
ٚ -3رًكٍ يٍ ادارج ٔاػذاد ٔذُفٛذ انثزايح انذٔرٚح نهظٛاَح ٔاالدايح ٔانرطٕٚز .
 -4نذ ّٚيؼهٕياخ اكادًٛٚح ٔذمُٛحٔ ,خثزج ٔيٓارج ف ٙيدال ذمُٛح انحاصثاخ.

اٌظفسخ 1

ذٕطٛف ػًم انخزٚح-:
 -1رض٠ٚذ اٌخش٠ح ثبٌّؼشفخ ٚاٌّٙبسح اٌالصِخ الداسح أظّخ اٌسبسٛة ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ِبد٠برٙب اٌظٍجخ ٚرشو١جٙب.
 -2رض٠ٚذ اٌخش٠ح ثبٌّؼٍِٛبد االسبس١خ فِ ٟدبي رخظض اٌسبسٛة ثذءآًِ اخز١بس أست االخٙضح ِشٚساً ثأس١بد
اٌزشغٚ ً١طٛالً اٌ ٝاٌزدّ١غ ٚاٌظ١بٔخ ثٕٛػٙ١ب اٌجشِد١خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ اٌّبد٠خ.

-3
-4
-5

-6

رسض١ش ٚر١ٙئخ اٌخش٠ح ٌٍذخٛي اٌ ٝػبٌُ اٌؼًّ زست ِزطٍجبرٙبٌّخزٍفخ ِغ رّى ٕٗ١ػٍ ٝف ُٙاٌّسزدذاد اٌؼٍّ١خ فٟ
زمً اٌسبسٛة ٚشجىبرٗ ٚرشغ. ٍٗ١
اػذاد اٌخش٠ح ٌ١زّىٓ ِٓ زً اٌّشبوً اٌزمٕ١خ فِ ٟدبي اٌسبسٛة ٚاٌزغٍت ػٍ ٝاػطبي ِٕظِٛبرٗ ٚرسٍ ً١اسجبثٙب.
اػذاد اٌخش٠ح ٌ١سزط١غ رسذ٠ذ ٚفِ ُٙظبدس ِزطٍجبد رطٛس أظّخ اٌسبسٛة.
رّى ٓ١اٌخش٠ح ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اخٙضح اٌسبسٛة ِٚؼذارٙب اٌّس١ط١خ (ِؼذاد االدخبي ٚاالخشاج ٚاٌس١طشح ٚادخبي
ٚاخشاج اٌّؼط١بد).

 -7ذذرٚة انخزٚح ػهٗ اصرؼًال يؼذاخ ٔاخٓزج انفحض ٔتزيدٛاذٓا.
 -8ذذرٚة انخزٚح ػهٗ تُاء يُظٕياخ شثكاخ انحاصٕب ٔرتطٓا ٔذشغٛهٓا تزيدٛا ً يغ رتظ نٕحاذٓا
ٔيؼذاذٓا ٔذؼزٚفٓا (نٕحاخ انظٕر ٔانظٕخ ,يشغالخ االلزاص انظهثح ٔانًزَح,ادٔاخ ٔيؼذاخ
انشثكاخ,انطاتؼاخ ,ياصحاخ انظٕر,نٕحاخ انًفاذٛح ٔ,انًزلاتاخ....انخ)
 -9رتظ انحاصٕب انٗ اَظًح حمم انؼًم ٔذزاتطٓا يؼّ نهرًكٍ يٍ ادخال انثٛاَاخ ٔيؼاندرٓا تزيدٛا ً
ٔانضٛطزج ػهٗ انُظٕياخ انخارخٛح تُاءاً ػهٗ يخزخاخ انًؼاندح.
ذذرٚة انخزٚح ػهٗ اخزاء ٔيؼذاخ اَظًح انحاصٕب انشخظٔ ٙيحطاخ انؼًم ٔذذرٚثّ ػهٗ
-11
تُاء يُظٕياخ انضٛطزج ٔذُالم انثٛاَاخ ٔيؼاندرٓا ٔذُفٛذ تزايح انخذيح ٔانظٛاَح.

اٌظفسخ 2

 .11يخزخاخ انثزَايح انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -االْذاف انًؼزفٛح
أٚ - -1ضرطٛغ انؼًم ف ٙحمم انحاصثاخ ف ٙكال يدانٓٛا انًاد٘ ٔانثزيد. ٙ
أٚ -2ضرطٛغ يٕاكثح انرطٕر انضزٚغ ف ٙيدال انحٕاصٛة ف ٙكافح يُظٕياذٓا .
أٚ -3رًكٍ يٍ ادارج ٔاػذاد ٔذُفٛذ انثزايح انذٔرٚح نهظٛاَح ٔاالدايح ٔانرطٕٚز .
أ -4نذ ّٚيؼهٕياخ اكادًٛٚح ٔذمُٛحٔ ,خثزج ٔيٓارج ف ٙيدال ذمُٛح انحاصثاخ.
أ-5
أ-6
ب – األْذاف انًٓاراذٛح انخاطح تانثزَايح
ب  – 1انًكَٕاخ االنكرزَٔٛح انًظُؼح يٍ اشثاِ انًٕطالخ تأخرالف إَاػٓا –ذزكٛثٓا -خٕاطٓا.
ب  – 2اصرخذاياذٓا ف ٙانذٔائز االنكرزَٔٛح –ذطثٛماذٓا ٔذحهٛم انذٔائز االنكرزَٔٛح انخاطح تٓا.
ب  - 3اػطاء انطانة فكزج ػٍ االنكرزَٔٛك انضٕئٔ ٙيكَٕاذّ ٔانذٔائز انًركايهح ٔذطثٛماخ يثضطح
نًكثز انؼًهٛاخ .
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى  //انمضى
انًحاضزج  ,انٕرط  ,انًخرثز  ,انزٚاراخ انؼهًٛح  ,انرذرٚة انظٛفٙ
طزائك انرمٛٛى  //انمضى
 -1اخرثاراخ ٕٚيٛح .
 -2ذمارٚز يخرثزٚح.
 -3ايرحاٌ فظهَٓٔ ٙائ.ٙ
ج -األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح .
جٚ - -1ضرطٛغ انؼًم ف ٙحمم انحاصثاخ ف ٙكال يدانٓٛا انًاد٘ ٔانثزيد. ٙ
جٚ -2ضرطٛغ يٕاكثح انرطٕر انضزٚغ ف ٙيدال انحٕاصٛة ف ٙكافح يُظٕياذٓا .
جٚ -3رًكٍ يٍ ادارج ٔاػذاد ٔذُفٛذ انثزايح انذٔرٚح نهظٛاَح ٔاالدايح ٔانرطٕٚز .
ج -4نذ ّٚيؼهٕياخ اكادًٛٚح ٔذمُٛحٔ ,خثزج ٔيٓارج ف ٙيدال ذمُٛح انحاصثاخ.
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى  //نهًٕاد االصاصٛح

طزائك انرمٛٛى  //نهًٕاد االصاصٛح
(اخرثاراخ  ,ايرحاَاخ لظٛزج ٔ ,اخثاخ تٛرٛح  ,ايرحاَاخ فظهٛح َٔٓائٛح )

اٌظفسخ 3

د -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح (انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخظ.)ٙ
د -1يٕاد يضاػذج رٚاضٛاخ
د -2حمٕق اَضاٌ ٔدًٚمزاطٛح
د -3نغح اَكهٛزٚح ذمُٛح
د- 4
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى  //نالخزٖ
 -1يحاضزاخ
 -2يخرثزاخ
طزائك انرمٛٛى //
-1
-2
-3
-4

اخرثاراخ ٕٚيٛح
ذمارٚز يخرثزٚح
ايرحاَاخ فظهٛح َٓائٛح
ٔاخثاخ تٛرٛح

 .11تُٛح انثزَايح
انًزحهح انذراصٛح

ريز انًمزر أٔ انًضاق

اصى انًمزر أٔ انًضاق

انضاػاخ انًؼرًذج
َظز٘

ػًهٙ

يادج االٔل

انكرزَٔٛــــــــــــــــــك

2

2

يادج انثاَٙ

يؼًارٚح انحاصثـــــــــح

3

3

اٌظفسخ 4

.12انرخطٛظ نهرطٕر انشخظٙ

.13يؼٛار انمثٕل (ٔضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ انًؼٓذ)

 -1المعدل
 -2الفرع في االعداديات المهنية اذ يقبل كل طالب في القسم حسب فرعه في االعدادية المهنية .

.14أْى يظادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايح
 -1الخطة التطويرية للقسم
 -2المجموعات االستشارية والقطاعية والخبرة
 -3برنامج االعتمادية ()ABET

اٌظفسخ 5

ِخطظ ِٙبساد إٌّٙح
٠شخٚ ٝضغ اشبسح ف ٟاٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشخبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِح اٌخبضؼخ ٌٍزمُ١١
ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِح
اٌسٕخ  /اٌّسزٜٛ

سِض اٌّمشس

اسُ اٌّمشس

األ٘ذاف اٌّؼشف١خ

أسبسٟ
أَ اخز١بسٞ

االٌٝٚ

اٌىزش١ٔٚه

اسبسٟ

أ1
√

أ2
√

أ3
√

أ4
√

اٌثبٔ١خ

ِؼّبس٠خ
اٌسبسجخ

اسبسٟ

√

√

√

√

اٌظفسخ 6

األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ
ٚاٌم١ّ١خ

األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ
اٌخبطخ ثبٌجشٔبِح

اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ
إٌّمٌٛخ( اٌّٙبساد األخشٜ
اٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف
ٚاٌزطٛس اٌشخظ)ٟ

ة 1ة 2ة 3ة 4ج 1ج 2ج 3ج 4د1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

د2
√

د3
√

د4

اٌظفسخ 7

ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

ٚطف اٌّمشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤصضح انرؼهًٛٛح

خايؼح انفزاخ االٔصظ انرمُٛح

 .2انمضى انؼهً / ٙانًزكز

انًؼٓذ انرمُ//ٙانُدف االشزف ــــ لضى ذمُٛاخ االنكرزَٔٛك

 .3اصى  /ريز انًمزر

انكرزَٔٛك

 .4أشكال انحضٕر انًراحح

َظز٘  //ػًهٙ

 .5انفظم  /انضُح

صُٕ٘

 .6ػذد انضاػاخ انذراصٛح (انكه)ٙ

صاػاخ االصثٕع * 33

 .7ذارٚخ إػذاد ْذا انٕطف

2317/2/6

أْذاف انًمزر:
ٚ -1ضرطٛغ انؼًم ف ٙحمم انحاصثاخ ف ٙكال يدانٓٛا انًاد٘ ٔانثزيد. ٙ
ٚ -2ضرطٛغ يٕاكثح انرطٕر انضزٚغ ف ٙيدال انحٕاصٛة ف ٙكافح يُظٕياذٓا .
ٚ -3رًكٍ يٍ ادارج ٔاػذاد ٔذُفٛذ انثزايح انذٔرٚح نهظٛاَح ٔاالدايح ٔانرطٕٚز .
 -4نذ ّٚيؼهٕياخ اكادًٛٚح ٔذمُٛحٔ ,خثزج ٔيٓارج ف ٙيدال ذمُٛح انحاصثاخ.

اٌظفسخ 8

.13

يخزخاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْذاف انًؼزفٛح
أ -1انًكَٕاخ االنكرزَٔٛح انًظُؼح يٍ اشثاِ انًٕطالخ تأخرالف إَاػٓا –ذزكٛثٓا -خٕاطٓا.
أ -2اصرخذاياذٓا ف ٙانذٔائز االنكرزَٔٛح –ذطثٛماذٓا ٔذحهٛم انذٔائز االنكرزَٔٛح انخاطح تٓا.
أ -3اػطاء انطانة فكزج ػٍ االنكرزَٔٛك انضٕئٔ ٙيكَٕاذّ ٔانذٔائز انًركايهح ٔذطثٛماخ يثضطح
نًكثز انؼًهٛاخ .
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب  -األْذاف انًٓاراذٛح انخاطح تانًمزر.
ب- 1
ب- 2
ب-3
ب- 4
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
 -1يحاضزاخ َظزٚح
 -2ذدارب ػًهٛح
طزائك انرمٛٛى
(ايرحاٌ لثه , ٙايرحاٌ تؼذ٘  ,ايرحاَاخ لظٛزج  ,ايرحاَاخ فظهٛح َٔٓائٛح )
ج -األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح
ج - -1ج ٚ -1ضرطٛغ انؼًم ف ٙحمم انحاصثاخ ف ٙكال يدانٓٛا انًاد٘ ٔانثزيد. ٙ
جٚ -2ضرطٛغ يٕاكثح انرطٕر انضزٚغ ف ٙيدال انحٕاصٛة ف ٙكافح يُظٕياذٓا .
جٚ -3رًكٍ يٍ ادارج ٔاػذاد ٔذُفٛذ انثزايح انذٔرٚح نهظٛاَح ٔاالدايح ٔانرطٕٚز .
ج -4نذ ّٚيؼهٕياخ اكادًٛٚح ٔذمُٛحٔ ,خثزج ٔيٓارج ف ٙيدال ذمُٛح انحاصثاخ.
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

طزائك انرمٛٛى
(اخرثاراخ  ,ايرحاَاخ لظٛزج ٔ ,اخثاخ تٛرٛح  ,ايرحاَاخ فظهٛح َٔٓائٛح )

اٌظفسخ 9

د  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخظ.) ٙ
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4

اٌظفسخ 11

.11
األصثٕع
االٔل

انثاَٙ
انثانث
ٔانزاتغ

انخايش
انضادس

انضاتغ

انثايٍ
ٔانراصغ

انؼاشز
ٔانحاد٘
ػشز
ٔانثاَٙ
ػشز
انثانث ػشز

تُٛح انًمزر
اٌسبػبد

يخزخاخ انرؼهى انًطهٕتح
ٔظش٠خ اشجبٖ اٌّٛطالد,اٌزشو١ت اٌزس– ٞ
ِسز٠ٛبد اٌطبلخ-اٌجٍٛساد اٌزٛط ً١فٟ
اٌجٍٛساد-ر١بس اٌفدٛح –و١ف١خ رسشن
اٌفدٛاد
اٌزطؼ-ُ١ثٍٛسح ِٛخجخٔٛع-pثٍٛسح
سبٌجخNر١بس االٌىزشٔٚبد ٚر١بس اٌفدٛاد –
اٌّمبِٚخ االخّبٌ١خ
ثٕبئ١بد اشجبٖ اٌّٛطالدٚ-طٍخPN-رىٓ٠ٛ
ِٕطمخ االخالء-اٌدٙذاٌسبخض-رً اٌطبلخ-
اٌزأث١شاد اٌسشاس٠خ-اٌثٕبئ ٟإٌّسبص-
االٔس١بصاالِبِ– ٟاالٔس١بص اٌؼىسِٕ-ٟس١بد
اٌخٛاص ف ٟاالردب٘ ٓ١االِبِٚ ٟاٌؼىس-ٟ
ر١بس اٌؼجٛس اٌضائً-ر١بس زبِالد االلٍ١خ –ر١بس
اٌزسشة اٌسّبز-ٟخٙذ االٔىسبس –خٙذ
االٔ١ٙبس-اػظُ ر١بس اِبِ-ٟاػظُ ر١بس
ػىس-ٟاٌذائشح اٌّىبفئخ ٌٍثٕبئٟ
اٌثٕبئ ٟوّٛزذ ٌٍز١بس –ِٛزذ ٔظف اٌّٛخٗ-
اٌمّ١خ-اٌمّ١خ اٌّسزّشح ٌٍز١بس ٚزسبثٙب-
اٌفؼبٌخ -رشدد اٌخشج
رٛز١ذ اٌّٛخٗ اٌىبٍِخ-ثأسزخذاَ ِسٌٛخ
رفشع ٚسط-ٟاٌّٛزذ اٌمٕطش-ٞزسبة اٌمُ١
اٌّسزّشح ٚاٌفؼبٌخ ٌٍدٛٙد ٚاٌز١بساد –رشدد
اٌخشجِ .مبسٔخ ث ٓ١رٛز١ذ ٔظف اٌّٛخٗ
ٚاٌّٛخٗ اٌىبٍِخ –ِمبسٔخ ثِٛ ٓ١زذاد
اٌّٛخٗ اٌىبٍِخ
اٌّششسبد-اٌزشش١ر ثبسزخذاَ اٌّزسؼخ –
ِششسبد(-)RC(ٚ)LCخٛٙد اٌخشج-
اٌزّٛجِ-ضبػفبد اٌدٙذ-دٚائش اٌزمٍ-ُ١
اٌزمٍّ١بٌّٛخت-اٌزمٍ ُ١اٌسبٌت-اٌزمٍُ١
اٌّشوت-وبشف اٌزسٚح اٌ ٝاٌزسٚحٍِ-ضِبد
اٌّٛخجخ ٚاٌسبٌجخ
ثٕبئ ٟاٌضٔش-رشو١جٗ-سِضٖ-خٛاطٗ االِبِ١خ
ٚاٌؼىس١خ-خٛٙد االٔ١ٙبس ٚاالٔىسبسِّ-بٔؼخ
صٕ٠ش-رسًّ اٌمذسح-رأث١شاد دسخخ اٌسشاسح-
رمش٠ت اٌضٕ٠ش-رٕظ ُ١اٌدٙذ اٌّسزّش-دائشح
ِظذس خٙذ ِسزّش-اٌثٕبئِ ٟزغ١ش اٌسؼخ
ٚرطج١مبرٗ

اسُ اٌٛزذح /
أ ٚاٌّٛضٛع

طزٚمح انرمٛٛى

طش٠مخ
اٌزؼٍُ١
ِسبضشاد,
ردبسة

اِزسبْ لجٍ , ٟاِزسبْ
ثؼذ , ٞاِزسبٔبد لظ١شح
ٚ,اخجبد ث١ز١خ ,اِزسبٔبد
فظٍ١خ ٙٔٚبئ١خ

=

=

=

=

= =

=

=

=

=

= =

=

=

=

=

=

=

اٌزشأسزش ثٕبئ ٟاٌمطج١خ-رشو١جٗ –سِضٖ-خٛاطٗ-
ِٕبطمٗ-رؼش٠ف(-)Bdcرؼش٠ف(-) ᾳdcاٌؼاللخ
ثّٕٙ١ب-رؼش٠ف إٌّبطك اٌّّٙخ ػٍِٕ ٝسٕ١بد
اٌخٛاص  .دٚائش أس١بص اٌزشٔضسزش –أس١بص
اٌمبػذح – أس١بص اٌجبػث-أس١بص اٌدبِغ-اٌزمش٠ت
ف ٟاٌزشأضسزش ٚاٌذائشح اٌّىبفئخ.

=

=

=

ِٕسٕ١بد خٛاص اٌزشأضسزشِٕ-بطك اٌؼًّ –رؼش٠ف
– ِٕ Icbo- Iceoسٕ ٟوست اٌز١بس-اٌؼاللخ ثٓ١
Ic ,Icbo

=

=
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=

انزاتغ ػشز
انخايش
ػشز
انضادس
ػشز
انضاتغ ػشز
ٔانثايٍ
ػشز
ٔانراصغ
ػشز
انؼشزٌٔ
انحاد٘
ٔانؼشزٌٔ
ٔانثاَٙ
ٔانؼشزٌٔ
انثانث
ٔانؼشزٌٔ
ٔانزاتغ
ٔانؼشزٌٔ
ٔانخايش
ٔانؼشزٌٔ
انضادس
ٔانؼشزٌٔ
انضاتغ
ٔانؼشزٌٔ
ٔانثايٍ
ٔانؼشزٌٔ
انراصغ
ٔانؼشزٌٔ
ٔانثالثٌٕ
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=

=

=

=

=

ٔمبط اٌؼًّ – ٔمطخ اٌسى -ْٛاِثٍخ رطج١م١خ

=

=

=

اسزخذاَ اٌزشٔضسزش ف ٟرضخ ُ١االشبساد
اٌظغ١شح –اٌذائشح اٌّىبفئخ اٌّزٕبٚثخ -وست
اٌز١بس –وست اٌدٙذ-وست اٌمذسح –اٌزمش٠ت
اٌّثبٌ – ٟاٌثٛاثذ اٌٙدٕ١خ –اٌذائشح اٌّىبفئخ
ثبسزخذاَ ِؼبِالد -hوست اٌدٙذ-وست
اٌز١بس-وست اٌمذسحِ-مبِٚزب االدخبي
ٚاالخشاجِ-ضخّبد االشبسح اٌضغ١شح-
سٛق اٌمبػذح – سٛق اٌجبػث
اسزخذاَ اٌزشرٕضسزش ف ٟرٕظ ُ١اٌدٙذِٕ-ظُ
رٛإٌِ– ٟظُ رٛاص– ٞدائشح ِظذس خٙذ
ِسزّش
رشأضسزش ربث١ش اٌّدبي-رشو١جِٕٗ-سٕٟ
E--MOSFET -MOSFET
ِٕ-MOSFETDسٕ ٟاٌخٛاصِٕ-سٕ١بد
خٙذ اٌض١ك-Vgs,Idss,VP
ِمبسٔخثٔ-BJT,JFETٓ١ظش٠خ اٌؼًّ
دٚائش أس١بص-FETأس١بص ِظذس اٌز١بس
اٌثبثذ –ٔمطخ اٌؼًّ-االٔس١بص اٌزار-ٟاٌذائشح
اٌّىبفئخ ًٌ-FETاسزخذاَFETف ٟرىج١ش
االشبسح اٌظغ١شح –ِمبسٔخ ث ٓ١أٛاع
اي)BJT()MOSFET,FET(-FET

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

أس١بص اٌدبِغ-االٔس١بص اٌزار-ٟاز١بص اٌزغز٠خ
اٌخٍف١خ-أس١بص ِمسُ اٌدٙذ – اِثٍخ رطج١م١خ
اٌذائشح اٌّىبفئخ اٌّسزّشح ٌٍزشٔضسزش – خظ
اٌسًّ اٌّسزّش

اٌّمب َٚاٌّؼزّذ ػٍ ٝاٌضٛء-اٌثٕبئ ٟاٌجبػث
ٌٍضٛء-اٌثٕبئ ٟاٌضٛئ-ٟ
اٌزشأضسزشاٌضٛئٌٛ-ٟزخ اٌمطغ اٌسجغ-
رشو١جٙب ٚرطج١مبرٙب
اٌّٛزذاد اٌسٍسى١ٔٛخ اٌّزسىّخ ثبٌز١بس(
اٌثب٠شسزش)-اٌزشو١ت ٚاالٔٛاع-اٌخٛاص-
ٔظش٠خ اٌؼًّ-اٌزشا٠بن-اٌذا٠بن-سِضُ٘-
خٛاطٔ-ُٙظش٠خ ػٍِّ-ُٙمبسٔخ ثٓ١
اٌثب٠شسزش ٚاٌذا٠بن ٚاٌزشا٠بن – زّب٠خ
اٌثب٠شسزش(ِٓ رغ١ش اٌدٙذ  ِٓ,رغ١ش اٌز١بس)
اٌذٚائش اٌّزىبٍِخ – ِؼٕب٘ب ِٚسبٚئٙب-
ِمبسٔخ ثٕٙ١ب ٚث ٓ١اٌّىٔٛبد إٌّفظٍخ –
فىشح ػٓ رظٕ١ؼٙبِ-ىجش اٌؼٍّ١بد -741
سِضٖ-اطشاف رٛط – ٍٗ١اسزخذاِبرٗ-
رطج١مبد ِىجش اٌؼٍّ١بد –رضخ ُ١االشبسح
اٌظغ١شح -خّغ االشبساد – طشذ االشبساد-
اِثٍخ -رطج١مبد ِضخُ اٌؼٍّ١بدِ :فبضً –
ِمبسِْ-ىبًِ-لبٌت....اٌخ

انثُٛح انرحرٛح
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=

=
=

=

=

=

=

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح
2ـ انًزاخغ انزئٛضٛح (انًظادر)

مبادئ االلكترونيك
 -1االلكترونيك د .صادق باقر
 -2مبادئ االلكترونيك ( مالفينوا)
 -3مشروع كتاب االلكترونيك(فوزي عبد الزهرة)

اـ انكرة ٔانًزاخغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًدالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,
ب ـ انًزاخغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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خطح ذطٕٚز انًمزر انذراصٙ

 -1ذغٛٛز انًُاْح
 -2ذطٕٚز انًخرثزاخ
 -3دٔراخ ذؼهٛى يضرًز
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