وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :الفرات األوسط التقنية.
الكلية /المعهد :التقني – النجف األشرف
القسم العلمي  :االتصاالت
تاريخ ملء الملف 2012 / 2 / 12 :
التوقيع :
اسم رئيس القسم  :عادل حميد شاكر
التاريخ 2012 / 2 / 12 :

التوقيع :
اسم المعاون العلمي  :ا.م.د.احمد طو عبد السادة
التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهح األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

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

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

خايؼح انفزاخ األوسظ انرمُُح

 .2انمسى انؼهًٍ  /انًزكز

انًؼهذ انرمٍُ /انُدف األشزف – لسى االذصاالخ

 .3اسى انثزَايح األكادًٍَ او
انًهٍُ
 .4اسى انشهادج انُهائُح

لسى االذصاالخ
دتهىو ذمٍُ
سُىٌ

 .5انُظاو انذراسٍ :
سُىٌ /يمزراخ /أخزي
 .6تزَايح االػرًاد انًؼرًذ

ABET

 .7انًؤثزاخ انخارخُح األخزي

انمطاع انخاص وانمطاع انؼاو

 .8ذارَخ إػذاد انىصف
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 .9أهذاف انثزَايح األكادًٍَ
َهذف لسى االذصاالخ إنً ذخزَح كىادر ذمُُح يرخصصح فٍ يداالخ االذصاالخ انسهكهُح وانالسهكُح ويؼزفح
انرؼايم يغ أخهزج االذصاالخ انحذَثح وكُفُح َصثها وتزيدرها وذشغُهها.

الصفحت 1

 .11يخزخاخ انثزَايح انًطهىتح وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
أ -االهذاف انًؼزفُح
أ -1يُظىيح االذصاالخ
أ -2انًىخاخ انذلُمح
أ -3انهُزر
أ -4انذوائز اإلنكرزوَُح
أ -5انذوائز انزلًُح وانكهزتائُح
أ -6أخهزج االذصاالخ
ب – األهذاف انًهاراذُح انخاصح تانثزَايح
ب  – 1ورشح صُاَح أخهزج انهاذف انمذًَح وانحذَثح.
ب  - 2انهُزر
و .يىخاخ دلُمح.
ب-3
طزائك انرؼهُى وانرؼهى

انًحاضزج  ،انىرشح ،انًخرثز ،انرذرَة انًُهدٍ ،انرذرَة انصُفٍ.
طزائك انرمُُى
االخرثاراخ انشفهُح وانرحزَزَح ،االيرحاَاخ انفصهُح ،االيرحاَاخ انُهائُح ،انرمُُى انُىيٍ.

ج -األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح .
ج -1كُفُح تُاء انذوائز االنكرزوَُح وذشغُهها.
ج -2صُاَح أخهزج انهاذف انمذًَح وانحذَثح ،انهاذف انُمال.
جَ -3صة وتزيدح اخهزج اإلرسال واالسرمثال.
جَ -4صة وتزيدح انكايزاخ.
طزائك انرؼهُى وانرؼهى
انًحاضزج  ،انىرشح ،انًخرثز ،انرذرَة انًُهدٍ ،انرذرَة انصُفٍ.
طزائك انرمُُى
االخرثاراخ انشفهُح وانرحزَزَح ،االيرحاَاخ انفصهُح ،االيرحاَاخ انُهائُح ،انرمُُى انُىيٍ.

الصفحت 2

د -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح (انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ).
د -1انزسى ػهً األوذىكاد
د -2فزكرح انحاسثاخ وإدخال انثزايدُاخ فُها.
د -3نحاو األنُاف انضىئُح نهكُثالخ انضىئُح نالذصاالخ.
د -4انهغح االَگهُزَح.
طزائك انرؼهُى وانرؼهى
انًحاضزج  ،انىرشح ،انًخرثز ،انرذرَة انًُهدٍ ،انرذرَة انصُفٍ.

طزائك انرمُُى
االخرثاراخ انشفهُح وانرحزَزَح ،االيرحاَاخ انفصهُح ،االيرحاَاخ انُهائُح ،انرمُُى انُىيٍ.

 .11تُُح انثزَايح
انًزحهح انذراسُح

ريز انًمزر أو انًساق

اسى انًمزر أو انًساق

انساػاخ انًؼرًذج
َظزٌ

ػًهٍ

األونً

___

انكرزوَُك

15

17

انثاَُح

___

Communication
Systems

11

22

الصفحت 3

.12انرخطُظ نهرطىر انشخصٍ

.13يؼُار انمثىل (وضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو انًؼهذ)

املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

.14أهى يصادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايح

اخلطة التطويرية لقسم االتصاالت

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهح

األهذاف الوعرفُت

أ1

أ2

أ3

أ4

األولً

االتصاالث

أساسٍ

√

√

√

√

√

الثانُت

االتصاالث

أساسٍ

√

√

√

√

√

الصفحت 5

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)

األهذاف الىخذانُت
والقُوُت

د1

د2

د3

د4

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
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.؛

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

انًؼهذ انرمٍُ /انُدف األشزف

 .2انمسى انؼهًٍ  /انًزكز

لسى االذصاالخ

 .3اسى  /ريز انًمزر

Communication Systems

 .4أشكال انحضىر انًراحح

َظزٌ+ػًهٍ

 .5انفصم  /انسُح

سُىٌ

 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)

5

 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف
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 .8أهذاف انًمزر
تعريف الطالب على منظومة االتصاالت السلكية والالسلكية والتعامل مع املوجات املرسلة وطرق تضمينها ونطاقاهتا الرتددية وطرق
بثها خالل االيونوسفري واملوجات األرضية وتاثري الظروف املناخية عليها .طرق التضمني التماثلية مثل التضمني السعوي والرتددي
والتضمني النبضي والرقمي ) (PCMوالتعرف على دوائر الرتشيح واملذبذبات االلكرتونية وكيفية توليد اإلشارة الصورية يف جهاز
التلفزيون.

الصفحت 6

.11

يخزخاخ انًمزر وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
أ -1انُطالاخ انرزددَح نإلشاراخ.
أ -2انرضًٍُ انسؼىٌ.
أ -3إشارج انرهفزَىٌ.
أ -4انرضًٍُ انزلًٍ
أ -5انًزشحاخ وانًذتذتاخ االنكرزوَُح.
أ- 6
ب  -األهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًمزر.
ب - 1ورشح صُاَح اخهزج انهاذف انُمال.
ب - 2انهُزر
ب – 3انًىخاخ انذلُمح
ب -4انذوائز االنكرزوَُح.
طزائك انرؼهُى وانرؼهى
انًحاضزج  ،انىرشح ،انًخرثز ،انرذرَة انًُهدٍ ،انرذرَة انصُفٍ.
طزائك انرمُُى
االخرثاراخ انشفهُح وانرحزَزَح ،االيرحاَاخ انفصهُح ،االيرحاَاخ انُهائُح ،انرمُُى انُىيٍ.

ج -األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح
ج -1كُفُح انرؼايم يغ دوائز االذصاالخ انسهكُح وانالسهكُح.
ج -2صُاَح أخهزج االذصال انسهكٍ وانالسهكٍ.
ج -3تُاء دوائز االذصاالخ.
ج -4يؼزفح األػطال.
طزائك انرؼهُى وانرؼهى
انًحاضزج  ،انىرشح ،انًخرثز ،انرذرَة انًُهدٍ ،انرذرَة انصُفٍ.
طزائك انرمُُى

االخرثاراخ انشفهُح وانرحزَزَح ،االيرحاَاخ انفصهُح ،االيرحاَاخ انُهائُح ،انرمُُى انُىيٍ.

الصفحت 7

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د -1كُفُح انرؼايم يغ دوائز االذصاالخ انسهكُح وانالسهكُح.
د -2صُاَح أخهزج االذصال انسهكٍ وانالسهكٍ.
د -3تُاء دوائز االذصاالخ.
د -4يؼزفح األػطال.

الصفحت 8

تُُح انًمزر
طزَمح انرمُُى

طزَمح انرؼهُى

انساػاخ

األسثىع

ًذؼزَف انطانة ػه
أَىاع اإلشاراخ

5

1-2

ًذؼزَف انطانة ػه
اَىاع انًزشحاخ
وػًهها

5

3-4

ًذؼزَف انطانة ػه
أَىاع انًذتذتاخ
وػًهها

5

5-6

ًذؼزَف انطانة ػه
طزَمح ذحىَم فىرَز
نإلشاراخ

5

7-8

ًذؼزَف انطانة ػه
ٍانرضًٍُ انخط

5

9-10

ًذؼزَف انطانة ػه
ًٍُتمُح أَىاع انرض
ٍانخط

5

11-12

=

5

13-14

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج
ويخرثز

Angle Modulation:
Instantaneous
Frequency,
Frequency
Modulation (FM)
and Phase
Modulation (PM).
Bandwidth of
Angle Modulated
waves

ًذؼزَف انطانة ػه
ًٍُاَىاع انرض
ٌانزاو

5

15-16

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج

Wide-band FM,
Generation of FM

ًذؼزَف انطانة ػه

5

17-18

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج
ويخرثز

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج
ويخرثز

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج
ويخرثز

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج
ويخرثز

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج
ويخرثز

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج
ويخرثز

ٌشهز+ٍَىي

يحاضزج
ويخرثز

 أو/ اسى انىحذج
انًىضىع
Introduction: Com.
Systems, Signal
Classifications and
Operation, Unit
Impulse Function,
Review of
Trigonometric and
Exponential Fourier
Series.
Analog filters, LC, RC,
circuit operation.
Active filters types.
Introduction to digital
filters
Oscillators, types,
circuits operation.
Mixing circuits.
Fourier Transform,
Properties of FT,
Convolution, Linear
Time-invariant
Systems, Ideal and
Practical Filters (LPF
and BPF)
Baseband and Carrier
Communication,
Amplitude Modulation
(AM), Double Sideband
Suppressed Carrier
(DSBSC)
Quadrature Amplitude
Modulation (QAM),
Hilbert Transform,
Single Sideband
Modulation (SSB)
Vestigial Sideband
(VSB) Modulation,
Carrier Acquisition,
Superheterodyne AM
Receiver

يخزخاخ انرؼهى
انًطهىتح

.11

9 الصفحت

19-20

5

21-22

5

طزق ذىنُذ انرضًٍُ
انزاوٌ
ذؼزَف انطانة ػهً
طزق كشف إشارج
انرضًٍُ انزاوٌ
ذؼزَف انطانة ػهً
طزق اخذ انؼُُاخ

23-24

5

ذؼزَف انطانة ػهً
انرضًٍُ انزلًٍ

25-26

5

27-28

5

29-30

5

.12

ذؼزَف انطانة ػهً
اَىاع انرضًٍُ
انزلًٍ
ذؼزَف انطانة ػهً
طزق انرشفُز نإلشارج
انزلًُح
ذؼزَف انطانة ػهً
انرذاخم انحاصم تٍُ
اإلشارج انزلًُح
واسرزخاػها ػُذ
االسرمثال

Waves

ويخرثز

Demodulation of FM,
Phase-Locked Loop
(PLL), FM Receiver,
Stereo FM
Sampling Theorem,
Signal Reconstruction.
PAM, PWM, PPM
Digital Modulation,
Pulse Code Modulation
(PCM), Uniform and
Non-uniform
Quantization
T1 Carrier System,
Differential Pulse Code
Modulation, Delta
Modulation

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

Digital Communication
systems, Line Coding

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

ISI and Pulse Shaping.
M-ary Communication

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

انثُُح انرحرُح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح

الكتب املنهجية

2ـ انًزاخغ انزئُسُح (انًصادر)
اـ انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها
( انًدالخ انؼهًُح  ,انرمارَز ) ....,
موقع املعهد التقين /النجف

ب ـ انًزاخغ االنكرزوَُح ,يىالغ االَرزَُد
....

.13

خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ

انمطاػُح انهُذسُح

الصفحت 11

الصفحت 11

.11
األسثىع

تُُح انًمزر
انساػاخ

اسى انىحذج  /أو
انًىضىع

يخزخاخ انرؼهى
انًطهىتح

األول

طزَمح انرؼهُى

طزَمح انرمُُى

نظرية أشباه الموصالت-

4

انرؼزف ػهً َظزَح
أشثاِ انًىصالخ
ويسرىَاخ انطالح

التركيب الذري-مستويات

الطاقة-البلورات-

التوصيل في البلورات-

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

تيار الفجوة-كيفية تحرك

الفجوات.

انرؼزف ػهً التطعيم -التطعيم-بلورة موجبة نوع

الثاني

بلورة موجبة نوع -Pبلورة -Pبلورة نوع سالبة N

4

تيار االلكترونات وتيار

نوع سالبة  Nتيار

الفجوات-المقاومة

االلكترونات وتيار

الفجوات-المقاومة

اإلجمالية.

اإلجمالية.

الثالث

والرابع

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

انرؼزف ػهً ثنائيات

ثنائيات أشباه

—PNتكوين منطقة

—PNتكوين منطقة

تل الطاقة-التأثيرات

تل الطاقة-التأثيرات

أشباه الموصالت-وصلة الموصالت-وصلة

اإلخالء-الجهد الحاجز -اإلخالء-الجهد الحاجز-
الحرارية-الثنائي

الحرارية-الثنائي

المنحاز-االنحياز

المنحاز-االنحياز

العكسي-منحنيات

العكسي-منحنيات

األمامي-االنحياز

4

األمامي-االنحياز

الخواص في االتجاىين

الخواص في االتجاىين

األمامي والعكسي –تيار

األمامي والعكسي –تيار

حامالت األقلية –تيار

حامالت األقلية –تيار

العبور الزائل-تيار

العبور الزائل-تيار

التسرب ألسماحي-جهد التسرب ألسماحي-جهد

االنكسار-جهد االنهيار -االنكسار-جهد االنهيار-
أعظم تيار إمامي-أعظم
تيار عكسي-الدائرة

أعظم تيار إمامي-أعظم

تيار عكسي-الدائرة

الصفحت 12

يحاضزج
ويخرثز

َىيٍ+شهزٌ

المكافئة للثنائي.
الخامس

انرؼزف ػهً الثنائي

الثنائي كموحد للتيار-

نصف الموجو-القيمة –

القيمة –القيمة المستمرة

وحسابها -الفعالة-تردد

تردد الخرج

انرؼزف ػهً توحيد

توحيد الموجة الكاملة-

باستخدام محولة تفرع

وسطي -الموحد

القنطري-حساب القيم

المستمرة والفعالة للجهود

كموحد للتيار-موحد

4

القيمة المستمرة للتيار
الخرج

السادس

الموجة الكاملة-
وسطي -الموحد

4

الخرج.مقارنة بين توحيد
نصف الموجة والموجة
الكاملة –مقارنة بين

يحاضزج
ويخرثز
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باستخدام محولة تفرع

القنطري-حساب القيم

الخرج.مقارنة بين توحيد

يحاضزج
ويخرثز
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نصف الموجة والموجة

الكاملة –مقارنة بين

موحدات الموجة الكاملة.

موحدات الموجة الكاملة
انرؼزف ػهً
المرشحات – الترشيح
المرشحات – الترشيح باستخدام المتسعة-
باستخدام المتسعة-
مرشحات ()LC

السابع

مرشحات ()LC

و( – )RCجهود

و( – )RCجهود

4

الخرج -التموج –

الخرج -التموج –

مضاعفات الجهد-دوائر

الموجب-التقليم

السالب-التقليم

مضاعفات الجهد-دوائر التقليم-التقليم
التقليم-التقليم
الموجب-التقليم
السالب-التقليم

المركب-كاشف الذروة

4

الى الذروة-ملزمات

الى الذروة-ملزمات

انرؼزف ػهً ثنائي

ثنائي الزينر -تركيبو-

الزينر -تركيبو -رمزه-

يحاضزج
ويخرثز
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المركب-كاشف الذروة
الموجبة والسالبة.

الموجبة والسالبة.

و

للتيار وحسابها -الفعالة-

المستمرة والفعالة للجهود والتيارات-تردد
والتيارات-تردد

الثامن

موحد نصف الموجو-

رمزه -خواصو األمامية-
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والتاسع

والعكسية -جهود

خواصو األمامية-

االنهيار واالنكسار-

والعكسية -جهود

ممانعة زينر-تحمل

االنهيار واالنكسار-
ممانعة زينر-تحمل

القدرة—تأثيرات درجة

الحرارة-تقريب الزينر-

تنظيم الجهد المستمر-

القدرة—تأثيرات درجة

الحرارة-تقريب الزينر-

تنظيم الجهد المستمر-

دائرة مصدر جهد مستمر

دائرة مصدر جهد مستمر –الثنائي متغير السعة
وتطبيقاتو.

–الثنائي متغير السعة

وتطبيقاتو.
انرؼزف ػهً
الترانزستور ثنائي القطبية-
الترانزستور ثنائي القطبية -تركيبة-رمزه-خواصو-
تركيبة-رمزه-خواصو -مناطقو -تعريف ( – )β

العاشر

الحادي عشر

dc

مناطقو -تعريف ( – )βdcتعريف ( – ) αdc
تعريف ( – ) αdc
العالقة بينهما-تعريف
4

العالقة بينهما-تعريف

المناطق المهمة على

منحنيات الخواص.دوائر

انحياز الترانزستور-

انحياز القاعدة -انحياز

الباعث -انحياز

الجامع-.التقريب في

الترانزستور والدائرة

المناطق المهمة على
انحياز الترانزستور-
الباعث -انحياز

َىيٍ+شهزٌ

انحياز القاعدة -انحياز

الجامع-.التقريب في

الترانزستور والدائرة

المكافئة .

المكافئة .

الثاني عشر

منحنيات الخواص.دوائر

يحاضزج
ويخرثز

انرؼزف ػهً منحنيات منحنيات خواص
خواص الترانزستور –

4

الترانزستور –مناطق

مناطق العمل-تعريف

 Icbo ,Iceo-منحني

العمل-تعريف Icbo

 ,Iceo-منحني كسب

يحاضزج
ويخرثز
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كسب التيار-العالقة بين التيار-العالقة بين Ic
. Ic ,Icbo

الثالث عشر

. ,Icbo

انرؼزف ػهً دوائر

4

دوائر انحياز الترانزستور-

انحياز الترانزستور-انحياز انحياز القاعدة-انحياز
القاعدة-انحياز الباعث

الباعث.
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الرابع عشر

التعرف على انحياز

انحياز الجامع-االنحياز

انحياز التغذية الخلفية –

الخلفية –انحياز مقسم

الجامع-االنحياز الذاتي -الذاتي-انحياز التغذية
4

انحياز مقسم الجهد—
أمثلة تطبيقية .

عشر

الخامس

التعرف على نالقاط

4

نقاط العمل-نقطة

السكون-أمثلة تطبيقية.

العمل-نقطة السكون-
أمثلة تطبيقية.

السادس عشر
4

انرؼزف ػهً الدائرة

الدائرة المكافئة المستمرة

للترانزستور-خط الحمل

المستمر.-

التعرف على استخدام

استخدام الترانزستور في

اإلشارات الصغيرة –

– الدائرة المكافئة

المكافئة المستمرة
المستمر.-

السابع عشر

الترانزستور في تكبير

والتاسع عشر

الدائرة المكافئة

الثامن عشر

الجهد—أمثلة تطبيقية .

للترانزستور-خط الحمل

يحاضزج
ويخرثز

يحاضزج
ويخرثز

يحاضزج
ويخرثز
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تكبير اإلشارات الصغيرة

المتناوبة -كسب التيار –

المتناوبة -كسب التيار – كسب الجهد -كسب

كسب الجهد -كسب

القدرة-.التقريب

المثالي-الثوابت

الهجينية-الدائرة المكافئة

القدرة-.التقريب

4

المثالي-الثوابت

الهجينية-الدائرة المكافئة باستخدام معامالت – h

باستخدام معامالت – h

كسب الجهد-كسب

التيار-كسب القدرة-

مقاومتا الدخل والخرج-

كسب الجهد-كسب

مقاومتا الدخل والخرج-

الصغيرة-سوق القاعدة-

سوق الباعث.

سوق الباعث.
العشرون

التيار-كسب القدرة-

مكبرات اإلشارة

مكبرات اإلشارة

يحاضزج
ويخرثز
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الصغيرة-سوق القاعدة-

انرؼزف ػهً استخدام استخدام الترانزستور في
الترانزستور في تنظيم

4

الجهد-منظم توالي-
منظم توازي –دائرة

مصدر جهد مستمر.

تنظيم الجهد-منظم

توالي-منظم توازي –دائرة

مصدر جهد مستمر.
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انرؼزف ػهً ترانزستور ترانزستور تأثير المجال-

الحادي

والعشرون

تأثير المجال -تركيبو-

والثاني

تركيبو -منحني

منحني – MOSFET – MOSFET
E-MOSFETD- E-MOSFETD – MOSFETمنحني  – MOSFETمنحني

والعشرون
4

الخواص -منحنيات جهد الخواص -منحنيات جهد
الضيق

– Vgs,Idss,Vp

– Vgs,Idss,Vp

-BJT,JFETنظرية

-BJT,JFETنظرية

مقارنة بين
العمل

الثالث

انرؼزف ػهً دوائر

والعشرون

والعشرون

العمل

انحياز مصدر

مصدر التيارالثابت-نقطة التيارالثابت-نقطة

والعشرون
الخامس

مقارنة بين

دوائر انحياز-FET

انحياز-FETانحياز

الرابع

الضيق

يحاضزج
ويخرثز
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العمل-االنحياز الذاتي -العمل-االنحياز الذاتي-

4

الدائرة المكافئة للـ FETالدائرة المكافئة للـFET
– استخدام  FETفي – استخدام  FETفي
تكبير اإلشارة الصغيرة-

تكبير اإلشارة الصغيرة-

– (MOSFET
).(BJT) ,FET
انرؼزف ػهً المقاوم

– (MOSFET
).(BJT) ,FET
المقاوم المعتمد على

الثنائي الباعث للضوء-

للضوء-الثنائي الضوئي-

يحاضزج
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مقارنة بين أنواع الـ FETمقارنة بين أنواع الـFET

السادس

المعتمد على الضوء –

والعشرون
4

الثنائي الضوئي-

الضوء –الثنائي الباعث

الترانزستور الضوئي-لوحة

الترانزستور الضوئي-لوحة القطع السبع-تركيبها
القطع السبع-تركيبها

وتطبيقاتها.

انرؼزف ػهً
الموحدات السليكونية

الموحدات السليكونية

وتطبيقاتها.

السابع

والعشرون
الثامن

والعشرون

4

ذات التحكم بالتيار

(الثايرستور) – التركيب
واألنواع -الخواص-

ذات التحكم بالتيار

(الثايرستور) – التركيب

واألنواع -الخواص-

نظرية العمل-التراياك –
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نظرية العمل-التراياك –
الداياك-رمزىم-

الداياك-رمزىم-

خواصهم-نظرية عملهم-

خواصهم-نظرية عملهم -مقارنة بين الثايرستور
والداياك والتراياك –

مقارنة بين الثايرستور

حماية الثايرستور (من تغير

والداياك والتراياك –

حماية الثايرستور (من تغير الجهد ,من تغير التيار) .
الجهد ,من تغير التيار)
انرؼزف ػهً مكبر

4

مكبر العمليات – 741

العمليات – 741رمزه -رمزه -إطراف توصيلو-
استخداماتو

إطراف توصيلو-
استخداماتو

التاسع

والعشرون

انرؼزف ػهً الدوائر

الدوائر المتكاملة-

مزاياىا ومساوئها -مقارنة

مقارنة بينها وبين

المنفصلة-فكرة عن

فكرة عن تصنيعها -

المتكاملة -معناه-

الثالثون

بينها وبين المكونات

تصنيعها  -مكبر
4

معناه -مزاياىا ومساوئها-
المكونات المنفصلة-

مكبر العمليات – 741

العمليات – 741رمزه-

رمزه -إطراف توصيلو-

استخداماتو -تطبيقات

مكبر العمليات – تكبير

إطراف توصيلو-

استخداماتو -تطبيقات

مكبر العمليات – تكبير

اإلشارة الصغيرة -جمع

االشارات-طرح

االشارات – أمثلة .

اإلشارة الصغيرة -جمع

االشارات – أمثلة .

تطبيقات مكبر العمليات
:مفاضل –مقارن-

مكامل-قالب ---الخ
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االشارات-طرح

تطبيقات مكبر العمليات

:مفاضل –مقارن-

مكامل-قالب ---الخ
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