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 نموذج وصف المقرر

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 االستاذ المساعد الدكتورة زينب منذر كبة 

 كلية العلوم -جامعة  النهرين    المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء  المركز/ القسم الجامعي  .2

 PHY322 /االلكترونكس  رمز المقرر/ اسم  .3

    البرامج التي يدخل فيها .4

 ( حضور الزامي ) االلزامي  المتاحةأشكال الحضور  .5

 ( المرحلة الثالثة ((  ) كورسات ))فصلي  السنة/ الفصل  .6

 (   عملي  3+ نظري  3) ساعات اسبوعيا  6 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
 

13/3/2019) 

 أهداف المقرر .9

Is concerned with the operation, characteristics, parameters, limitations and applications of 
electronic devices. 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
  JFET ,MOSFET and  operational  amplifierتمكين الطلبة من فهم طريقة عمل كل من  -1أ

 JFET,MOSFET and operational amplifierتمكين الطلبة من معرفة استخدامات كل من  -2أ
 .  تمكين الطلبة من فهم الفرق بين االلكترونيات الرقمي وااللكترونيات التناظرية  -3أ
 واستخداماتها( ----- OR,AND NAND)تمكين الطلبة من التعرف على البوابات  -4أ

 ارات الخاصة بالموضوع المه  -ب 
 مهارات عملية  – 1ب
 مهارات تذكير وتحليل   - 2ب

 مهارات االستخدام والتطوير   - 3ب 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 مناقشة موضوعات الكتاب المنهجي والمراجع المساعدة  -

 المحاضرات النظرية متضمنة حلول المسائل ومناقشة الواجبات البيتية   -

 التجارب المختبرية  -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية  -

 االمتحانات الشهرية  -

 التقارير المختبرية  -

 الواجبات البيتية وتفاعل الطالب في الحلقات النقاشية  -

 : مهارات حل المشاكل العلمية مهارات التفكير  -ج

 االنحياز لكل نوع من انواع الترانسستور   تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بطرق  -1ج         

 تمكين الطلبة من حل المشاكل  تقليص حجم الدائرة االلكترونية  -2ج

 تمكين الطلبة  من حل المشاكل المتعلقة بتقليل تكاليف الدوائر االلكترونية  -3ج   

 (.ف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظي) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -

 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر  -

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -

 
 

 

 بنية المقرر الكترونكس .11
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األسب

 وع
 الساعات

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري وعملي  JFET نظرة عامة عن الموضوع  3 1
امتحان شفهي 

 وتحريري 

2 3  MOSFET امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

3 3  Class A  امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

4 3  Class B& Class C امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

5 3  
Differential 

Amplifier 

امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

6 3  
Basic Op. Amp. 

Characteristics 

امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

7 3  

Op. Amp. 

Application 

(comparator+ 

Adding, scaling 

adder +average) 

امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

8 3  Exam امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

9 3  

Op. Amp. 

Application 

(integrator, 

differentiator and 

other applications) 

امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

10 3  
Logic gates & 

Boolean algebra 

امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

11 3    ٍSOP & POS  شفهي امتحان  نظري وعملي

 وتحريري

12 3  
NOR & NAND 

implementation 

امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

13 3  Karnough map امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

14 3  Exam امتحان شفهي  نظري وعملي

 وتحريري

      

      

 

 
 البنية التحتية 

 :القراءات المطلوبة 
 النصوص األساسية  ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

●  thElectronic Devices, Thomas L. Floyd, 98) 9

edition, Pearson Education international, 2005. 

● edition, Charles  rdElectronic Devices, Tocci, 3
E. Merrill Publishing   Company, 1983. 
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وتشمل على سبيل المثال ) متطلبات خاصة 

والبرمجيات ورش العمل والدوريات 

 (والمواقع االلكترونية 
 المواقع االلكترونية الخاصة 

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 ال يوجد

 

 القبول  .12

 ال يوجد المتطلبات السابقة

 20 أقل عدد من الطلبة 

 55 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

  


