
 وصاسج انتؼهُى انؼانٍ وانثـحث انؼهًٍ  

 خـــــهاص اإلشـــــشاف وانتمـــىَى انؼهــًٍ  

  دائشج ضًاٌ اندىدج واالػتًاد األكادًٍَ

   
 

 

 

 

 

 

 

 انفشاخ االوعظ انتمُُح:  اندايؼح            

   انًؼهذ انتمٍُ انُدف:  / انًؼهذحانكهُ           

 رم١ٕبد ط١بٔخ األعٙضح اٌطج١خ :   انمغى انؼهًٍ            

 2019/ 20/2 :تاسَخ يمء انًهف           

 :   انتىلُغ                                :                                    انتىلُغ             

ػادل ػثذ أ.و.د.  : انًؼاوٌ انؼهًٍ عىا             د.أحًذ فاهى اتشاهُى : سئُظ انمغى عىا            

                    ػضَض 

                                                    :  انتاسَخ                                          2019/ 20/2  : نتاسَخ  ا               

   

 

                                                                            

    

 دلـك انًهف يٍ لثم           

 ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍشؼثح           

 واألداء اندايؼٍ:ضًاٌ اندىدج  شؼثح اعى يذَش          

                   انتاسَخ               

 انتىلُغ          

                                                                                              

يظادلح انغُذ                                                                                                     

         انؼًُذ 

 

      

 وطف انثشَايح األكادًٍَ        

 
انًتىلؼح َىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  اَداصاً يمتضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انتؼهى 

يٍ انطانة تحمُمها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ لذ حمك االعتفادج انمظىي يٍ انفشص انًتاحح . وَظاحثه 

 وطف نكم يمشس ضًٍ انثشَايح
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 انفشاخ االوعظ انتمُُح خايؼح اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ط١بٔخ األعٙضح اٌطج١خ رم١ٕبد  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ط١بٔخ األعٙضح اٌطج١خدثٍَٛ رمٕٟ 

 ط١بٔخ األعٙضح اٌطج١خزمٕٟ فٟ شٙبدح اٌذثٍَٛ اٌ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ABETثشٔبِظ  اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخاٌزطٛساد  -2 ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ.-1 اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2019/ 20/2 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 :أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9
األعٙضح اٌطج١خ ِخزٍف ٌظ١بٔخ لبدس ػٍٝ اػذاد ع١ً ِٓ اٌخش٠غ١ٓ اٌزم١١ٕٓ  .1

 .اٌّغزخذِخ فٟ اٌّغزشف١بد
 اٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌٙذع١خ.اٌمذسح ػٍٝ اٌزى١ف ٚاٌزٛاطً ِغ  .2
 عبد اٌّغزّغ.ثّزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ٚاؽز١ب رٍج١خاٌمذسح ػٍٝ  .3
 رط٠ٛش ٚرذس٠ت اٌّزخظظ١ٓ فٟ اٌّغبالد راد اٌؼاللخ. .4
 اػذاد ٚر١ٙئخ خش٠غ١ٓ اوفبء ٌٛاطٍخ اٌذساعبد اٌغبِؼ١خ اال١ٌٚخ ٚاٌؼ١ٍب. .5
اٌزؾذ٠ش  اٌّغزّش ٌٍّٕب٘ظ ٚفك اٌزطٛساد  اٌؼ١ٍّخ  ٚرطٛساد  عٛق  اٌؼًّ   .6

 .ٚػٍٝ  اٌّغز١٠ٛٓ  إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ 
 البِخ  طالد  اٌزؼبْٚ  ِغ اٌغٙبد  االوبد١ّ٠خ اٌّخزٍفخ. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

   :اال٘ذاف اٌّؼشف١خ - أ
       ػٓ اٌّٛاػ١غ راد اٌؼاللخ. اٌزضٚد ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف إٌظش٠خ -1أ

 اٌٝ ِغز٠ٛبد اػٍٝ.اػذاد اٌطبٌت ١ٌىْٛ لبدسا ػٍٝ ِٛاطٍخ دساعزٗ  -2أ

 فؾض ٚرط٠ٛش االعٙضح اٌطج١خ .اٌمذسح ػٍٝ  -3أ

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌجشاِظ إٌٙذع١خ اٌؾذ٠ضخ راد اٌؼاللخ فٟ اٌظ١بٔخ. -4أ
 . اٌمذسح ػٍٝ اػذاد دساعبد فٟ ِغبالد االداسح اٌظٕبػ١خ ٚرط٠ٛش االعٙضح اٌطج١خ -5أ
 اعشاء اٌؾغبثبد إٌظش٠خ اٌّخزٍفخ فٟ اٌّغبالد راد االخزظبص. -6أ
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 جشٔبِظ:ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 .خ االعٙضح اٌطج١خط١بٔاٌمذسح ػٍٝ  - 1ة 

 .االعٙضح اٌطج١خ ِٚٛاوجخ ع١ش اٌزطٛس اٌمذسح ػٍٝ رشغ١ً  - 2ة 

   .ػذاداإلٚاٌّغبّ٘خ فٟ  ثّب ٠ؼّٓ رط٠ٛش االداء االعٙضح اٌطج١خ اٌمذسح ػٍٝ اػبدح رب١ً٘ ٚرؾ٠ٛش  - 3ة         

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .عٙضح اٌطج١خٚسػ األِخزجشاد ٚاٌؼًّ فٟ  .1
 اٌّشبسوخ فٟ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ خالي اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ. .2
 ّشبس٠غ ػ١ٍّب.اٌٚط١بٔخ االعٙضح رٕف١ز  .3
 .ٛس اٌطالث١خاٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد ٚاٌجؾ .4
 .ٌٍّٛالغ راد اٌؼاللخ ثبالخزظبص اٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ .5

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 إٌّبلشخ. .1
اعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالعجٛػ١خ ٚاٌفظ١ٍخ  .2

 ٚإٌٙبئ١خ.

 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 ٚط١بٔزٙب.االعٙضح اٌطج١خ  ِخزٍفخط١بٔخ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  -1ط         

 . ٚط١بٔزٙب اٌّجشِغخ اٌّخزٍفخاالعٙضح اٌطج١خ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ رشغ١ً  -2ط

 اٌّخزٍفخاالعٙضح اٌطج١خ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ط١بٔخ ٚاداسح  -3ط

 .ً ِغ اٌجشاِظ إٌٙذع١خ اٌّخزٍفخ راد اٌؼاللخ ثبالخزظبصاٌزؼبِاٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  -4ط   
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 .اٌمبػبد اٌذساع١خ فٟ اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ  .1
 اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّخزجشاد ٚاٌٛسػ اٌخبطخ ثظ١بٔخ االعٙضحاٌّؾبػشاد  .2
 اٌّشبسوخ فٟ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ خالي اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ. .3
 .االعٙضح اٌطج١خ اعزخذاَ اٌؼًّ ِٓ خالي ص٠بسح ِٛالغ رٕف١ز  .4
 اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد ٚاٌجؾٛس اٌطالث١خ. .5
 اٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٛالغ راد اٌؼاللخ ثبالخزظبص. .6

 

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ  
 إٌّبلشخ. .1
اعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالعجٛػ١خ ٚاٌفظ١ٍخ  .2

 ٚإٌٙبئ١خ.
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌّخزٍفخ ثىفبءح ػب١ٌخ.االعٙضح اٌطج١خ اعزخذاَ  -1د

 اٌزطج١مبد اٌظٕبػ١خ ٚإٌٙذع١خ ٚاٌؼ١ٍّخ راد اٌؼاللخ.اٌزؼبًِ ِغ ِخزٍف -2د

 ٚاداِزٙب ٚرط٠ٛش٘ب. رٍج١خ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش٘ب -3د

 .اٌطج١خ اػذاد اٌزظب١ُِ ٚاٌّخططبد اٌّطٍٛثخ ٌزظ١ٕغ ِخزٍف االعضاء  -4د   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 . اػذاد اٌذساعبد ٚاٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس اٌطالث١خ.3اٌزّبس٠ٓ اٌؼ١ٍّخ.  اعشاء . 2اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ.   .1

 . اٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ.6     اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ. . رشغ١غ اٌّجبدساد اٌطالث١خ5اٌّشبس٠غ اٌطالث١خ .         .4

 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 . اٌؼ١ٍّخٚاالخزجبساد اعشاء إٌّبلشبد  .1

 .ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خاٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌشف٠ٛخ ٚاالعجٛػ١خ  اعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ .2

 .ث١ٕخ اٌجشٔبِظ .11

 انغاػاخ انًؼتًذج           اعى انًمشس أو انًغاق سيض انًمشس أو انًغاق انًشحهح انذساعُح 

 ػًهٍ     َظشٌ      

 2 2 االٌىزش١ٔٚه  الونًاانًشحهح 

 2 2 *انذوائش وانمُاعاخ انكهشتائُح  =

 2 2 *انذوائش انشلًُح  =

 0 3 انشَاضُاخ  =

 2 1 تطثُماخ انحاعىب  =

 3 0 انشعى انهُذعٍ وانكهشتائٍ  =

 4 0 انًؼايم  =

 0 2 انفغهدح  =

 0 2 حمىق االَغاٌ وانذًَمشاطُح  =

 0 1 نغح اَكهُضَح تمُُح  =

 2 2 انذوائش االنكتشوَُح  انًشحهح انثاَُح

 2 2 انحاعثاخ انذلُمح  =

 2 2 *اخهضج انمُاط  =

 2 2 اخهضج طثُح انكتشوَُح  =

 2 2 اخهضج طثُح كهشويُكاَُكُح  =

 4 0 وسشح طُاَح االخهضج انطثُح  =

 2 1 تطثُماخ انحاعىب  =

 2 2 انغُطشج  =



  
 4انظفحح 

 
  

 1 2 *(PLC)دوائش تحكى سلًٍ   =
 2 1 انًششوع  =
 1 1 نغح اَكهُضَح تمُُح  =

 تانهغح االَكهُضَح )*( تؼٍُ اٌ انًادج تذسط
 

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

٠مَٛ اٌمغُ ثزط٠ٛش لذساد ؽٍجزٗ اٌشخظ١خ ِٓ خالي البِخ اٌّغبثمبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌشؼش٠خ ٚالبِخ  -1

دٚساد اٌزم٠ٛخ ٌٍذسٚط ٚاٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ ِٓ خالي ل١بَ اٌزذس٠غ١١ٓ ثٙزٖ اٌذٚساد ٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌطٍجخ 

 .اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي دسط اٌّششٚع ٚاٌٛسشخ

  اؽالع اٌطٍجخ ٚإٌّزغج١ٓ ػٍٝ اخش اٌّغزغذاد -2

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 اٌخطؾ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍمغُ. -1

 .ABETثشٔبِظ االػزّبد   -2

 سغجخ اٌطبٌت. -3

 ِؼذي اٌطبٌت.  -4

 ٔٛع اٌفشع اٌّزخشط ِٕٗ اٌطبٌت. -5

 اٌمجٛي فٟ اٌّؼٙذ ٚاٌمغُ ِٚٓ خالي االٔغ١بث١خ اٌّمشح ِٓ لجً دائشح اٌمجٛي اٌّشوضٞ فٟ اٌٛصاسح.خطخ  -6

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 المناهج العلمية الممررة في اللجان المطاعية المتخصصة في هيئة التعليم التمني . -1

% من المنهج الممرر وحسب 21 بنسبة التتجاوز مسمالتعديالت الممترحة من لبل تدريسيي ال -2

 .في مختلف مجاالت العلم والصناعة الحديثةمتطلبات سوق العمل والتطور العلمي 

 ABETنامج االعتماد االكاديمي رب -3
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 يخطظ يهاساخ انًُهح

 وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهتمُُىَشخً 

 يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايح 

 انغُح / انًغتىي
سيض 

 انًمشس
 اعى انًمشس

 أعاعٍ

 أو اختُاسٌ

 حُانًؼشفاألهذاف 
 ُحانًهاساتاألهذاف 

 ثشَايحانخاطح تان

األهذاف انىخذاَُح 

 وانمًُُح

وانتأهُهُح اساخ انؼايح انًه

انًهاساخ األخشي  )انًُمىنح

انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف 

 (وانتطىس انشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  * * *  * * *  * * * * * * * اعاعٍ االنكتشوَُك  انغُح االونً

                   

اخهضج طثُح   انغُح انثاَُح

 انكتشوَُح
  * * *  * * *  * * * * * * * اعاعٍ
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 ًىرج وطف انًمشسَ

 وطف انًمشس

 

 جامعت الفراث االوسط التقنيت اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

صيانت تقنياث  -المعهد التقني النجف / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 االجهزة الطبيت.

 االلكترونيك اعُ / سِض اٌّمشس .3

 

 ,الكتروني,عملينظري أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 سنىي اٌغٕخاٌفظً /  .5

 ساعت 120 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 2019/ 20/02 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 .ٌألعٙضح اٌطج١خ  ٚؽشق اعزخذاِٙب اٌّخزٍفخ اٌؼٕبطش االٌىزش١ٔٚخ ١ِّضاد اٌزؼشف ػٍٝاٌمذسح ػٍٝ  -1
 رؾ١ًٍ اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ.اػذاد ٚ  -2
 . دٚائش اٌّمِٛبدرظ١ُّ اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ ِضً  -3
 .اٌمذسح ػٍٝ االششاف ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌظ١بٔخ ٌالعٙضح اٌطج١خ -4
 اٌّخزٍفخ . ط١بٔخ االػطبي االٌىزش١ٔٚخ فٟ االعٙضح اٌطج١خاالششاف ػٍٝ ػ١ٍّبد  -5

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
       ػٓ اٌّٛاػ١غ راد اٌؼاللخ.اٌزضٚد ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف إٌظش٠خ  -1أ

 اػذاد اٌطبٌت ١ٌىْٛ لبدسا ػٍٝ ِٛاطٍخ دساعزٗ اٌٝ ِغز٠ٛبد اػٍٝ. -2أ

 .اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ ٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ -3أ
 .اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ فٟ االعٙضح اٌطج١خ فُٙاٌمذسح ػٍٝ  -4أ
 اٌمذسح ػٍٝ ِؼشفخ شجىبد اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ ٚؽشق سثطٙب. -5أ
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  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٚط١بٔزٙب. اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ فٟ االعٙضح اٌطج١خ اٌمذسح ػٍٝ اداسح  - 1ة 

 .االعٙضح اٌطج١خاٌمذسح ػٍٝ رشغ١ً ٚط١بٔخ ِخزٍف  - 2ة 

 .ثّب ٠ؼّٓ رط٠ٛش االداء االعٙضح اٌطج١خاٌمذسح ػٍٝ اػبدح رب١ً٘ ٚرؾ٠ٛش  - 3ة          

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .االٌىزش١ٔٚخاٌؼًّ فٟ اٌٛسػ  .1
 اٌّشبسوخ فٟ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ خالي اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ. .2
 رٕف١ز اٌزّبس٠ٓ ٚاٌّشبس٠غ ػ١ٍّب. .3
 .ٚاٌذساعبد اٌطالث١خ ٚاػذاد اٌزمبس٠شاٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد ٚاٌجؾٛس  .4
 اٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٛالغ راد اٌؼاللخ ثبالخزظبص. .5

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 إٌّبلشخ.اعشاء  .1
اٌزؾش٠ش٠خ  اعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالعجٛػ١خ .2

 ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ. ٚاٌشف١ٙخ

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِجبدئ ػًّ اٌؼٕبطش االٌىزش١ٔٚخ.اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  -1ط         

 . دٚائش راد رطج١مبد ػ١ٍّخ سثؾ اٌؼٕبطش االٌىزش١ٔٚخ ِغ ثؼؼٙب ٌؼًّاٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  -2ط

 االعٙضح اٌطج١خ اٌّخزٍفخ.اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ط١بٔخ  -3ط

   اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌجشاِظ إٌٙذع١خ اٌّخزٍفخ راد اٌؼاللخ ثبالخزظبص. -4ط         

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 .اٌؼًّ فٟ ِخزجشاد االعٙضح اٌطج١خ اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ ٚ .1
 اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ خالي اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ. اٌّشبسوخ فٟ .2
 ػ١ٍّب.اٌطالث١خ  رٕف١ز اٌّشبس٠غ .3
 اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد ٚاٌجؾٛس ٚاػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد اٌطالث١خ. .4
 .اٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٛالغ راد اٌؼاللخ ثبالخزظبص .5

 

 

 
 ُ  م١١ؽشائك اٌز    

 اعشاء إٌّبلشخ. .1
اٌزؾش٠ش٠خ  ٚاالعجٛػ١خاعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  .2

 ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ. ٚاٌشف١ٙخ
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌّخزٍفخ ثىفبءح ػب١ٌخ.االعٙضح اٌطج١خ اعزخذاَ  -1د

 راد اٌؼاللخ. اٌزؼبًِ ِغ ِخزٍف اٌزطج١مبد اٌظٕبػ١خ ٚإٌٙذع١خ ٚاٌؼ١ٍّخ-2د

 رٍج١خ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش٘ب ٚاداِزٙب ٚرط٠ٛش٘ب. -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 Electronicااللكتــــرونٌك 

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعى انىحذج / أو 

 انًىضىع

 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

 4 االٚي

مقدمة عن علم 
نظرٌة اشباه  -االلكترونٌك
اضافة  -الموصالت

الشوائب السالبة والموجبة 
التٌارات فً اشباه -

 الموصالت .

التعرف على استعمال 
االجهزه المستخدمه 

 فً المختبر .

يحاضشج + 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 اٌضبٟٔ

 -ثنائً شبه الموصل  4
مناطق  -( PNوصلة )

االنحٌاز  –الوصلة 
االمامً واالنحٌاز 

اعظم تٌار  –العكسً 
 –(  IF maxامامً ) 

 PIVاعظم جهد عكسً )

max )-  اعظم قدرة
المقاومة  –مشتتة 

 الدائره  – االجمالٌة

 -خواص الثنائً
 االمامٌه والعكسٌه.

 يحاضشج + 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 انثانث

 – توحٌد الموجه المتناوبه 4
 –موحد نصف الموجه 

حساب التٌارات والجهود 
المستمره والفعاله وحساب 

 التردد .

 يحاضشج +  موحد نصف الموجه.

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 انشاتغ

 –توحٌد الموجه الكامله  4
باستخدام محوله تفرع 

الموحد القنطري  -وسطً
حساب القٌم المستمره  –

للجهود والتٌارات  والفعاله
 تردد الخرج. –

موحد الموجه الكامله 
بأستخدام المحوله 

 بمأخذ وسطً .

 يحاضشج + 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 انخايظ
مقارنه بٌن توحٌد نصف  4

الموجه والموجه الكامله 
 أمثله رٌاضه. –

موحد الموجه الكامله 
 القنطري .

يحاضشج + 

 وسشح تطثُمُح

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 انغادط

 مرشحات-المرشحات 4
(LC)و(RC) –  جهود
 -التموج -الخرج

 مضاعفات الجهد.

موحد نصف الموجه 
 مع مرشح .

 يحاضشج + 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 انغاتغ

انواعه: السالب,  –التقلٌم  4
 –, الموجب , المركب 

أنواعه : الموجب  -االلزام
 , السالب , المركب.

موحد الموجه الكامله 
 مع مرشح .

 يحاضشج + 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 انثايٍ

تركٌبه ,  -ثنائً الزنر 4
رمزه , خواصه االمامٌه 

جهود  –والعكسٌه 
 –االنهٌار واالنكسار 

أستخدامه  –ممانعة زنٌر 
 فً تنظٌم الجهد .

مضاعف الجهد 
 المستمر.

= = 
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 انتاعغ

أنواع اخرى للثنائٌات  4
: ثنائً متغٌر السعه 

ثنائً باعث للضوء  –
ثنائً ٌعتمد على  –

لوحة القطع  -الضوء
 السبعه .

 –ثنائً الزنٌر 
الخواص االمامٌه 

 والعكسٌه

= = 

 انؼاشش

الترانزستور ثنائً  4
 –تركٌبه -القطبٌه

 -خواصه –رمزه 
 وتعرٌف -مناطقه

(dcα تعرٌف   )
(dcβ )–  العالقه

تعرٌف  -بٌنهما
المناطق المهمه على 

 منحنٌات الخواص.

استخدام ثنائً الزنٌر 
فً تنظٌم الجهد 

 المستمر.

= = 

انحادٌ 

 ػشش

دوائر انحٌاز  4
انحٌاز  –الترانزستور 

انحٌاز  –القاعده 
انحٌاز  -الباعث

 الجامع . 

ترانزستور ثنائً 
خواص  –القطبٌه 

ربط القاعده 
 المشتركه.

= = 

 انثاٍَ ػشش

 –االنحٌاز الذاتً  4
-انحٌاز مقسم الجهد
 -انحٌاز التغذٌه الخلفٌه

 أمثله رٌاضٌه .

ربط الباعث 
 المشترك.

= = 

 انثانث ػشش

الدائره المكافئه  4
المستمره للترانزستور 

خط الحمل المستمر  –
نقاط ومناطق العمل  –
 أمثله . –

القاعده مكبر 
 المشتركه.

= = 

 انشاتغ ػشش

 

 

4 

 

استخدام الترانزستور 
فً تكبٌر االشارات 

الدائره  –الصغٌره 
 –المكافئه المتناوبه 

كسب –كسب التٌار 
 كسب القدره .–الجهد 

مكبر الباعث 
 المشترك.

= = 

انخايظ 

 ػشش

 

 

4 

االستجابه الترددٌه 
 –للترانزستور 
 –عرض الحزمه 

مقاومتً ادخال 
–واخراج المكبر 

انواع المكبرات: مكبر 
مكبر  -قاعده مشتركه
مكبر  -باعث مشترك
مقارنه -جامع مشترك

مكبر الجامع 
 المشترك.

= = 



انظفحح   

11 
 

  

 بٌنها .

انغادط 

 ػشش

الترانزستور فً تنظٌم  4
 –منظم توالً  –الجهد 

مجهزات  –منظم توازي 
القدره المستمره بصٌغة 

 الترانزستور كمفتاح .

استخدام الترانزستور 
 فً تنظٌم الجهد.

= = 

 انغاتغ ػشش

ترانزستور تأثٌر المجال  4
منحنً  –تركٌبه  –

( Vgsالعالقه بٌن )
تعرٌف جهد  –( Idssو)

مقارنة  –( Vpالضٌق ) 
 (BJT)و   (JFET )بٌن 

. 

– FETترانزستور
منحنٌات خواص )    

Vgs      ( و )Idss    
) 

= = 

 انثايٍ ػشش

ترانزستور تأثٌر  4
 –تركٌبه  –المجال 

منحنً العالقه بٌن 
(Vgs(و )Idss )– 

 )هد الضٌق جتعرٌف 
Vp )–  مقارنة بٌن( 

JFET)   و(BJT) . 

 = = مكبر المنبع المشترك.

 انتاعغ ػشش

ترانزستور تأثٌر  4
 –تركٌبه  –المجال 

منحنً العالقه بٌن 
(Vgs(و )Idss )– 

 )هد الضٌق جتعرٌف 
Vp )–  مقارنة بٌن( 

JFET)   و(BJT) . 

مكبر المصرف 
 المشترك.

= = 

 انؼششوٌ

فً  (FET)استخدام  4
تكبٌر االشارات 

االنواع  -ة الصغٌر
 – (FET )االخرى لل

  خواصه مقارنه بٌنها.

خواص الثنائً  
الباعث للضوء 

(LED) . = = 

انحادٌ 

 وانؼششوٌ

الموحدات السلٌكونٌه  4
ذات التحكم بالتٌار 

 –الثاٌروستور( )
 –التركٌب واالنواع 

مقارنه  –الخواص 
 القدح واالطفاء. -بٌنها

خواص الثنائً 
 photo )الضوئً 

Diode) . 
= = 

انثاٍَ 

 وانؼششوٌ

دوائر تطبٌقٌه للتحكم  4
بزاوٌة الطور 
 -بالثاٌروستور

استخدام الثاٌروستور 
 فً خفت االضاءة.

استخدام الثاٌروستور 
التحكم  - خواصه –

 = = زاوٌة الطور . فً

 انثانث

 وانؼششوٌ

مبدأ  –المذبذبات  4
 –االنواع  –العمل 

استخدام الثاٌروستور 
 كخافت لالضاءه .

= = 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

)ترجمة بدر دمحم علً , د.رٌاض كمال  اساسٌات االلكترونٌك ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 الحكٌم(

 -المصادر : )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
الدوائر االلكترونٌه والصوتٌه ) تألٌف : ضٌاء مهدي فارس  -1
مصعب محمود ( . اصدار / دار التقنً: هٌئة -ٌاسر خلٌل -

  1990المعاهد الفنٌه , دار الحكمه , 
صباح دانٌال  –الدوائر االلكترونٌه ) ضٌاء مهدي فارس    -2

 1990دار التقنً : هٌئة المعاهد الفنٌه ٌوسف ابراهٌم  -
ٌوسف  –الكترونٌات القدره ) تالٌف : ضٌاء مهدي فارس    -3

 . 1990م طه (.دار الحكمه ابراهٌ

 مقارنه بٌنها .
 انشاتغ

 وانؼششوٌ

مذبذب ازاحة الطور  4
مذبذبات : كولبتس  –
كالب -هارتلً –

 -.............. الخ
 امثله رٌاضٌه .

 مذبذب هارتلً .

= = 

 انخايظ

 وانؼششوٌ

مبدأالعمل –الهزازات  4
مقارنه –انواعها –

 بٌنها .

 مذبذب كولبتس .
= = 

انغادط 

 وانؼششوٌ

مذبذبات احادٌه  4
ثنائٌة  –االستقرار 
غٌر  –االستقرار 

 مستقره

المهزاز غٌر المستقر 
Astable . 

= = 

 نغاتغا

 وانؼششوٌ

 –الدوائر المتكامله  4
 –مزاٌاها ومساوئها 

مقارنه بٌنها وبٌن 
 –المكونات المنفصله 
 فكره عن تصنٌعها.

المهزاز احادي 
 Monoاالستقرار 

stable . = = 

انثايٍ 

 وانؼششوٌ

( 741مكبر العملٌات ) 4
اطراف  –رمزه  –

استخداماته  –توصٌاه 
. 

المهزاز ثنائً 
 Bistableاالستقرار 

. 
= = 

انتاعغ 

 وانؼششوٌ

تطبٌقات مكبر  4
العملٌات : تكبٌر 
 –االشاره الصغٌره 

طرح -جمع االشارات
 أمثله.–االشارات 

دائرة مكبر الستخدام 
 الدائره المتكامله.

= = 

 انثالثىٌ

تطبٌقات مكبر  4
 –العملٌات : مفاضل 

قالب  –مكلمل -مقارن
 ...........الخ.

استخدام دائره متكامله 
فً جمع االشارات و 

 طرحها.
= = 
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نبٌل –االلكترونٌك الصناعً ) تألٌف ضٌاء مهدي فارس -4
 . 1995حلمً أمٌن (دار التقنً : هٌئة المعاهد الفنٌه  –ٌونس 

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 اٌّظبدس اٌّزٛفشح فٟ االٔزشٔذ

 اٌّظبدس اٌّزٛفشح فٟ ِٛالغ خٛاص اٌّٛاد إٌٙذع١خ عغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ.اٌّشاة ـ 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

اػبفخ االفالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ راد اٌؼاللخ ثبٌّٛاػ١غ اٌّمشح ِٓ ِٛلغ ا١ٌٛر١ٛة ثٛالغ فٍّب ٚاؽب ِذح الرض٠ذ ػٓ -1

ٌض٠بدح اؽالع اٌطبٌت ػٍٝ رطٛساد ػ١ٍّبد اٌزظ١ٕؼٛوؼٕظش رش٠ٛم١ٍّزبثؼخ اٌّبدح ٌٚزغ١١ش اعب١ٌت  دل١مخ 15

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚرشغ١غ اٌطبٌت ٚدفؼٗ ثبرغبٖ اٌجؾش اٌخبسعٟ ٚفٟ ِٛالغ االٔزشٔذ اٌؼ١ٍّخ.

 اٌزطشق اٌٝ. -2

 

 

 

 

 ًَىرج وطف انًمشس

 وطف انًمشس

 االوسط التقنيتجامعت الفراث  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

صيانت  قسم -المعهد التقني النجف / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .11

 االجهزة الطبيت 

 اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ  اعُ / سِض اٌّمشس .11

Electronic Circuits  (2) 

 

  + تطبيقي نظري أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .12

 سنىي اٌفظً / اٌغٕخ .13

 ساعت 021 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .14

 2020/ 19/2 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .15

 أ٘ذاف اٌّمشس .16

 رؼش٠ف اٌطبٌت :  -اٌٙذف اٌؼبَ ٚاٌخبص :

 * ثبٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ االعبع١خ ٚو١ف١خ رظ١ّّٙب . 
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 * اعزخذاَ اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ .

 
 .ٚؽشق اعزخذاِٙب ٌألعٙضح اٌطج١خ  اٌّخزٍفخ اٌزؼشف ػٍٝ ١ِّضاد اٌؼٕبطش االٌىزش١ٔٚخاٌمذسح ػٍٝ  -1
 اػذاد ٚرؾ١ًٍ اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ.  -2
 رظ١ُّ اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ ِضً دٚائش اٌّمِٛبد . -3
 اٌمذسح ػٍٝ االششاف ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌظ١بٔخ ٌالعٙضح اٌطج١خ. -4
  ط١بٔخ االػطبي االٌىزش١ٔٚخ فٟ االعٙضح اٌطج١خ اٌّخزٍفخ . االششاف ػٍٝ -5

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .14

   ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
       اٌزضٚد ثبٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف إٌظش٠خ ػٓ اٌّٛاػ١غ راد اٌؼاللخ. -1أ

 اػذاد اٌطبٌت ١ٌىْٛ لبدسا ػٍٝ ِٛاطٍخ دساعزٗ اٌٝ ِغز٠ٛبد اػٍٝ. -2أ

 اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ ٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ. -3أ
 اٌمذسح ػٍٝ فُٙ اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ فٟ االعٙضح اٌطج١خ. -4أ
  اٌمذسح ػٍٝ ِؼشفخ شجىبد اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ ٚؽشق سثطٙب. -5أ

   ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ اداسح اٌذٚائش االٌىزش١ٔٚخ فٟ االعٙضح اٌطج١خ  ٚط١بٔزٙب. - 1ة 

 اٌمذسح ػٍٝ رشغ١ً ٚط١بٔخ ِخزٍف االعٙضح اٌطج١خ. - 2ة 

       .ثّب ٠ؼّٓ رط٠ٛش االداء االعٙضح اٌطج١خاٌمذسح ػٍٝ اػبدح رب١ً٘ ٚرؾ٠ٛش  - 3ة          

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼًّ فٟ اٌٛسػ االٌىزش١ٔٚخ. .1
 اٌّشبسوخ فٟ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ خالي اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ. .2
 رٕف١ز اٌزّبس٠ٓ ٚاٌّشبس٠غ ػ١ٍّب. .3
 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد اٌطالث١خ.اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد ٚاٌجؾٛس ٚاػذاد  .4
 اٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٛالغ راد اٌؼاللخ ثبالخزظبص .5

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اعشاء إٌّبلشخ. .1
 اعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالعجٛػ١خ اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌشف١ٙخ ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ. .2
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 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ِجبدئ ػًّ اٌؼٕبطش االٌىزش١ٔٚخ. -1ط         

 اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ سثؾ اٌؼٕبطش االٌىزش١ٔٚخ ِغ ثؼؼٙب ٌؼًّ دٚائش راد رطج١مبد ػ١ٍّخ.  -2ط

 اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ط١بٔخ االعٙضح اٌطج١خ اٌّخزٍفخ. -3ط

   اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌجشاِظ إٌٙذع١خ اٌّخزٍفخ راد اٌؼاللخ ثبالخزظبص. -4ط         

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼًّ فٟ ِخزجشاد االعٙضح اٌطج١خ . .1
 اٌّشبسوخ فٟ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ خالي اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ. .2
 رٕف١ز اٌّشبس٠غ اٌطالث١خ ػ١ٍّب. .3
 اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّشاد ٚاٌجؾٛس ٚاػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد اٌطالث١خ. .4
 .راد اٌؼاللخ ثبالخزظبصاٌغفشاد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٛالغ  .5

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اعشاء إٌّبلشخ. .3
 اعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالعجٛػ١خ اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌشف١ٙخ ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ. .4

 . اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اعزخذاَ االعٙضح اٌطج١خ اٌّخزٍفخ ثىفبءح ػب١ٌخ. -1د

 اٌزؼبًِ ِغ ِخزٍف اٌزطج١مبد اٌظٕبػ١خ ٚإٌٙذع١خ ٚاٌؼ١ٍّخ راد اٌؼاللخ.-2د

 رٍج١خ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش٘ب ٚاداِزٙب ٚرط٠ٛش٘ب. -3د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .15

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعى انىحذج / أو 

 انًىضىع

 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

 4 االٚي

ِغٙضاد اٌمذسح 

اٌّزغ١شح ثبعزخذاَ ) 

ِمبِٚخ ِزغ١شح , 

رشأض٠غزٛس , 

ِٚمبِٚخ ِزغ١شح , 

 سثؾ اسٌٕىزْٛ ( 

 يحاضشج +  دائشح ِٕظُ ص٠ٕض 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 4 اٌضبٟٔ

ِٕظّبد اٌفٌٛز١خ , 

ِٕظُ رٛاٌٟ , ِٕظُ 

رٛاصٞ ْ ِٕظُ 

داسٌٕىزْٛ , اٌّؼبدالد 

اٌش٠بػ١خ ٌزغ١ش ر١بس 

اٌض٠ش ِغ رغ١ش ر١بس 

اٌؾًّ ٌالٔٛاع اٌضالصخ 

 , اِضٍخ ؽغبث١خ .

 يحاضشج +  دائشح ِٕظُ رٛاٌٟ 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 4 انثانث

عزٛس ) اٌزشو١ت  اٌضب٠ش

, اٌشِض , اٌخظبئض( 

, اٌضٕبئٟ سثبػٟ 

اٌطجمخ  , اٌّضالط 

اٌّضبٌٟ           ) 

اٌذائشح ِجذأ اٌؼًّ ظ, 

اٌفزؼ ٚاٌغٍك ( ْ 

ؽشق لذػ اٌضب٠شعزٛس 

 , اخّبد اٌضب٠شٚعزٛس .  

 يحاضشج +  دائشح ِٕظُ رٛاصٞ 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 4 انشاتغ

اٌذا٠بن ٚاٌزشا٠بن : 

اٌزشو١ت / اٌشِض / 

اٌخظزبئض / رطج١مبد 

ػٍٝ ) ا١ٌِٛغ / 

ِؼزُ اٌؼٛء / اٌؾّب٠خ 

 ٚاالٔزاس (  

اٌغ١طشح ػٍٝ شذح 

اػبءح ِظجبػ 

 ثبعزخذاَ اٌضب٠شعزٛس 

 يحاضشج + 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 4 انخايظ

ِغٙضاد اٌمذسح 

اٌّزغ١شح ثبعزخذاَ ) 

ِمبِٚخ ِزغ١شح , 

رشأض٠غزٛس , 

ِٚمبِٚخ ِزغ١شح , 

 سثؾ اسٌٕىزْٛ ( 

 يحاضشج +  اٌّٙضاص غ١ش اٌّغزمش 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 4 انغادط

رطج١مبد اٌّٛؽذاد 

اٌغ١ٍى١ٔٛخ اٌّؾىِٛخ 

SCR   دائشح (

اٌؾّب٠خ ِٓ االسرفبع 

اٌّٙضاص اؽبدٞ 

 االعزمشاس 

 يحاضشج + 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ
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اٌّفبعئ ٌفٌٛز١خ اٌؾًّ 

, رظ١ُّ اٌذائشح , 

فىشح اٌؼًّ , 

اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ 

 ٚاشىبي اٌّٛعبد ( . 

 4 انغاتغ

اٌّزثزثبد ٚرؼش٠فٙب , 

اٌزغز٠خ اٌخٍف١خ , 

ششٚؽ اٌززثزة , 

أٛاع اٌّزثزثبد , 

سعُ اٌّخططبد , 

اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ , 

اٌزىج١ش إٌٙبئٟ 

ٌٍّٕظِٛخ ) اٌىغت 

االِبِٟ ٚاٌىغت 

اٌخٍفٟ , دائشح 

االسعبع  ( ِزثزثبد ) 

,  LCاصاؽخ اٌطٛس , 

٘بسرٍٟ , وٌٛجزظ 

 والة , اٌجٍٛسٞ ( 

ئٟ اٌّٙضاص صٕب

 االعزمشاس 

 يحاضشج + 

 تطثُمٍ يختثش

يُالشح 

+ايتحاٌ شفهٍ 

 وتحشَشٌ

 4 انثايٍ

اٌزشأضث١غزٛس وّفزبػ  

, ِٛاطفبد اٌؼًّ 

ػٍٝ خؾ اٌؾًّ ْ 

اعزغبثزٗ ٌّٛعٗ ادخبي 

ِغزط١ٍخ اصِخ اٌزؾ٠ًٛ 

اٌّخزٍفخ  , اٌّٙضاصاد

) اؽبدٞ االعزمشاس , 

صٕبئٟ االعزمشاس , غ١ش 

اٌّغزمش ( , اٌؼاللبد 

اٌش٠بػ١خ , االشىبي 

اٌّٛع١خ ٌٍذخً 

ٚاٌخشط , دٚائش اٌمذػ 

, فىشح اٌؼًّ , 

اٌؾّب٠خ ْ اٌزغٍت ػٍٝ 

اٌزشٛ٘بد اٌّؾزٍّخ 

الشبسح االخشاط , 

اٌزؾىُ ثؼشع 

إٌجؼبد , اِضٍخ 

 ؽغبث١خ .  

 يحاضشج +  ِزثزة اصاؽخ اٌطٛس 

 تطثُمٍ يختثش

= 

 4 انتاعغ 

رطج١مبد اٌّٛؽذاد 

اٌغ١ٍى١ٔٛخ اٌّؾىِٛخ 

SCR   دائشح (

اٌؾّب٠خ ِٓ االسرفبع 

اٌّفبعئ ٌفٌٛز١خ اٌؾًّ 

, رظ١ُّ اٌذائشح , 

 = = ِزثزة ٘بسرٍٟ 
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فىشح اٌؼًّ , 

اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ 

 ٚاشىبي اٌّٛعبد ( . 

  انؼاشش

رطج١مبد اٌّٛؽذاد 

اٌّؾىِٛخ  اٌغ١ٍى١ٔٛخ

SCR   دائشح (

اٌؾّب٠خ ِٓ االسرفبع 

اٌّفبعئ ٌفٌٛز١خ اٌؾًّ 

, رظ١ُّ اٌذائشح , 

فىشح اٌؼًّ , 

اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ 

 ٚاشىبي اٌّٛعبد ( .

   ِزثزة وٌٛجزظ 

انحادٌ 

 ػشش
4 

رطج١مبد اٌّٛؽذاد 

اٌغ١ٍى١ٔٛخ اٌّؾىِٛخ 

SCR   دائشح (

اٌؾّب٠خ ِٓ االسرفبع 

اٌّفبعئ ٌفٌٛز١خ اٌؾًّ 

, رظ١ُّ اٌذائشح , 

فىشح اٌؼًّ , 

اٌّؼبدالد اٌش٠بػ١خ 

 ٚاشىبي اٌّٛعبد ( .

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد دائشح ِىجش 

ػبوظ ٚاخش غ١ش 

 ػبوظ 

= = 

  4 انثاٍَ ػشش

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

 عبِغ ػبوظ . 

= = 

 4 انثانث ػشش

اعزخذاَ ِىجش  

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

 عبِغ غ١ش ػبوظ 

= = 

 4 انشاتغ ػشش

اعزخذاَ ِىجش  

د فٟ دائشح باٌؼ١ٍّ

 اٌطبسػ . 

= = 

انخايظ 

 ػشش
4 

اعزخذاَ ِىجش  

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

 اٌّفبػً 

= = 

انغادط 

 ػشش
4 

دائشح اٌغبِغ اٌؼبوظ 

ِٚؼبدٌخ االخشاط , 

دائشح اٌغبِغ غ١ش 

اٌؼبوظ ِٚؼبدٌخ 

االخشاط , اِضٍخ 

 ؽغبث١خ . 

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

 اٌّىبًِ . 

= = 

 4 انغاتغ ػشش

دائشح اٌطبسػ , 

ِؼبدالد اٌؾغبة 

ٌطشػ فٌٛز١ٕٟ  

V0=V2-V1   ,

 دائشح رطج١م١خ 

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

 اٌّمبسْ 

= = 
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 4 انثايٍ ػشش

رطج١مبد ِىجش 

اٌّىبًِ ) اٌؼ١ٍّبد : 

اٌذائشح , اٌّؼبدالد 

اٌش٠بػ١خ , ادخبي 

ِٛعخ ِشثؼخ ٚا٠غبد 

ِٛعخ االخشاط , 

ادخبي ِٛعخ ٔجؼ١خ 

ٚا٠غبد االخشاط , 

 اِضٍخ ؽغبث١خ . 

اعزخذاَ اٌّىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

 لبدػ شّذ 

= = 

 4 انتاعغ ػشش

رطج١مبد ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد : اٌّفبػً ) 

اٌذائشح , اٌّؼبدالد 

اٌش٠بػ١خ , ادخبي 

ِٛعخ ِضٍضخ ٚا٠غبد 

ِٛعخ االخشاط , 

ادخبي ِٛعخ ِشثؼخ 

ٚا٠غبد االخشاط , 

 اِضٍخ ؽغبث١خ ( 

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

ِٛؽذ ٔظف ِٛعٗ 

 ِضبٌٟ 

= = 

 4 انؼششوٌ

اٌّمبسْ : اٌذائشح , 

فىشرٙب , ادخبي ِٛعخ 

ِضٍضخ اٌٝ االدخبي 

اٌمبٌت ِغ رأس٠غ 

االدخبي غ١ش اٌمبٌت , 

ادخبي ِٛعخ ِضٍضخ اٌٝ 

االدخبي اٌمبٌت ٚسثؾ 

غ١ش اٌمبٌت اٌٝ فٌٛز١ٗ 

 ِشعغ ِٛعجخ .

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

ِٛؽذ ِٛعٗ وبٍِخ 

 ِضبٌٟ

= = 

انحادٌ 

 وانؼششوٌ
4 

الخط١خ رطج١مبد 

ٌّىجش اٌؼ١ٍّبد , 

ِٛؽذ ِضبٌٟ , اٌغب٠خ 

ِٓ اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دٚائش 

اٌزٛؽ١ذ , ١ِّضاد 

اٌزٛؽ١ذ ثّىجش 

اٌؼ١ٍّبد , ِمبسٔخ ث١ٓ 

خٛاص ِٛؽذ ِضبٌٟ 

ٚآخش غ١ش ِضبٌٟ , 

دائشح ِٛؽذ ٔظف 

ِٛعٗ ِضبٌٟ , دائشح 

ِٛؽذ ِٛعٗ وبٍِخ 

وّضبٌٟ , فىشح اٌؼًّ , 

 اِضٍخ. 

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

ر١ٌٛذ ِٛعٗ ِشثؼخ 

 ٚٔجؼ١خ 

= = 

انثاٍَ 

 وانؼششوٌ
4 

لبدػ شّش , اٌزؾٛي 

اٌىبرة فٟ اٌّمبسْ 

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 
= = 
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ِٕٚؼٗ , ٚسعُ 

خٛاص اٌزؾٛي , ِضبي 

 ٌذائشح لبػ . 

ِٙضاص اؽبدٞ 

 االعزمشاس 

 انثانث

 وانؼششوٌ

4 

ٌِٛذاد اٌّٛعخ 

ثبعزخذاَ ِىجش 

ػ١ٍّبد , ٌِٛذ ِٛعخ 

ِشثؼخ ) اٌذائشح , 

ؽغبة رشدد االخشاط 

,رؾ٠ٛش اٌذائشح الٔزبط 

ِٛعخ ِغزط١ٍخ , ِضبي 

 ػٓ رظ١ُّ اٌذائشح ( 

اعزخذاَ ِىجش 

اٌؼ١ٍّبد فٟ دائشح 

ر١ٌٛذ ِٛعٗ ِشثؼخ 

 ِٚضٍض١خ 
= = 

 انشاتغ

 وانؼششوٌ

4 

ٌِٛذ إٌجؼخ , 

, اؽبدٞ  اٌّٙضاص

االعزمشاس ) ػًّ 

اٌذائشح , اشىبي 

اٌّٛعبد , اٌّؼبدالد 

 , اِضٍخ ( 

اعزخذاَ اٌّؤلذ 

وّٙضاص   555اٌضِٕٟ 

 غ١ش ِغزمش 
= = 

 انخايظ

 وانؼششوٌ

4 

ٌِٛذ اٌّٛعخ اٌّضٍخ) 

ػًّ 

اٌذائشح,اٌّٛعبد, 

اٌّؼبدالد,ٚؽغبة 

 رشدد االخشاط,اِضٍخ( 

اعزخذاَ اٌّؤلذ 

 وّٙضاص  555اٌضِٕٟ 

 = = اؽبدٞ االعزمشاس 

انغادط 

 وانؼششوٌ

4 

ٌِٛذ اٌّٛعخ اٌّضٍخ) 

ػًّ اٌذائشح, 

اٌّٛعبد,اٌّؼبدالد 

,ٚؽغبة رشدد 

 االخشاط , اِضٍخ(

 فؼبي   LPFِششؼ 

= = 

 نغاتغا

 وانؼششوٌ

4 

اٌؾبعجخ اٌزٕبظش٠خ , 

رظ١ّّٙب , اِضٍخ 

ِؾٌٛخ , اٌّؤلذ 

,   555اٌضِٕٟ 

رشو١جٗ , اؽشافٗ ْ 

ِخططبد العزخذاِٗ 

فٟ اٌٙضاصاد , 

ِؼبدالد ؽغبة صِٓ 

ػشع إٌجؼخ , اِضٍخ 

 ِؾٌٛخ . 

 فؼبي   LPFِششؼ 

= = 

انثايٍ 

 وانؼششوٌ
4 

اٌفؼبٌخ   RCِششؾبد 

  HPE 7 LPFٔٛػب 

) ا١ٌّضاد ,  اٌخٛاص 

, اٌّؼبدالد , ِٕؾ١بد 

, االعزغبثخ ظ, اِضٍخ 

 ؽغبث١خ ( . 

 فؼبي   BPFِششؼ 

= = 

 = = فؼبي   BPFِششؼ اٌطشق االعبع١خ  4انتاعغ 
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ٌزظ١ٕغ اٌذٚائش  وانؼششوٌ

اٌّزىبٍِخ ) اؽبد٠خ 

اٌجٍٛسح , سل١مخ 

االغش١خ ٚع١ّىخ   

 االغش١خ ( 

 انثالثىٌ

 

 

4 

رظ١ٕغ دائشح ِزىبٍِخ 

ٌزشأض٠غزٛس ٔٛع 

NPN   رظ١ٕغ ,

ِمبِٚبد ِٚزغؼبد 

ِزىبٍِخ ,رظ١ٕغ دائشح 

ِزىبٍِخ ٌذائشح 

 اٌىزش١ٔٚخ ثغ١طخ . 

اػذاد ّٔٛرط ٌذائشح 

ِزىبٍِخ ٚاٌزؼشف ػٍٝ 

 ؽش٠مخ رظ١ٕؼٙب 

= = 

االٌىزش١ٔٚخ / ػ١بء ِٙذٞ , ٠ٛعف اثشا١ُ٘  ,طجبػ  اٌذٚائش.1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ل.دا١ٔب
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