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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

والتي تشمل العناصر االلكترونية ومفصلة الهم نظرية شاملة  الطالب خلفيةيهدف هذا المقرر الى إعطاء 

 التأثير( وذات -Bipolar Junction Transistors -BJTالدايودات والترانزستورات ثنائية القطب )

( Operational Amplifiers(  ومكبرات العمليات )-Field Effect Transistors -FETالمجالي )

شرح تطبيقاتها  االستجابة الترددية إضافة الىلبنية الداخلية، األنواع، مبدأ العمل، الخصائص، ومن حيث ا

خاصة وحياتنا اليومية بصورة عامة وكيفية تحليلها  والمستخدمة في مجاالت السيطرة بصورةالمختلفة 

 رياضيات وتصميمها بصورة صحيحة إلعطاء األداء األفضل.

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم سيطرة المنظومات النفطية –كلية هندسة العمليات النفطية     / المركز علمي القسم ال .2

 /Electronic اسم / رمز المقرر .3

 الحضور المتاحةأشكال  .4

الحضور يكون في الكلية أيام الدوام االعتيادية و نظرا للظروف 

الصحية التي يمر بها البلد يتم حاليا االعتماد على التعليم المدمج 

حيث يكون الحضور الكترونيا بالنسبة للمحاضرات النظرية وفي 

 القسم بالنسبة للجانب العملي.

 2021-2020الفصل الثاني /  الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 60ساعة نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 3/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

جمال تختلفة ي تطبيقاهتا املكيفية حتليل دوائرها إضافة لوتركيبها ومبدأ عملها و وانواعها متكني الطالب من فهم ماهية الدايودات  -1
 .واجملاالت االخرى عموما السيطرة خصوصا

من حيث اخلصائص واالنواع والرتكيب ومبدأ العمل ( BJTs) متكني الطالب من فهم ماهية الرتانزستورات ثنائية القطب  -2
 ي جمال السيطرة خصوصا واجملاالت االخرى عموما. وكيفية حتليل دوائرها واستجابتها الرتددية إضافة اىل تطبيقاهتا املتختلفة 

من حيث اخلصائص واالنواع والرتكيب ومبدأ العمل  (FETsذات التأثري اجملايل )متكني الطالب من فهم ماهية الرتانزستورات   -3
 تطبيقاهتا املتختلفة ي جمال السيطرة خصوصا واجملاالت االخرى عموما.وكيفية حتليل دوائرها واستجابتها الرتددية إضافة اىل 

إضافة اىل  هامن حيث اخلصائص والرتكيب ومبدأ العمل وكيفية حتليل دوائر  وتركيبهامكربات العمليات  متكني الطالب من فهم  -4
 ي جمال السيطرة خصوصا واجملاالت االخرى عموما. تطبيقاهتا املتختلفة 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
وتحليلها رياضيا  العملمبدأ التركيب والخصائص و بصورة شاملة من حيث الدايودات معرفة -1أ

وتحويل القدرة  كاإلضاءةها في تصميم دوائر الكترونية لمختلف التطبيقات والمجاالت استخدامو

 .المتناوبة لمستمرة وتنظيم الفولتية

ائص ومبدأ العمل معرفة الترانزستورات ثنائية القطب بصورة شاملة من حيث التركيب والخص  -2أ

وتحليلها رياضيا واستخدامها في تصميم دوائر الكترونية لمختلف التطبيقات والمجاالت كمكبرات 

 اإلشارة ومكبرات القدرة والدوائر والقالبات المنطقية.

معرفة الترانزستورات ذات التأثير المجالي بصورة شاملة من حيث التركيب والخصائص ومبدأ   -3أ

رياضيا واستخدامها في تصميم دوائر الكترونية لمختلف التطبيقات والمجاالت  العمل وتحليلها

 كمكبرات اإلشارة ومكبرات القدرة والدوائر والقالبات المنطقية.
التعرف على مكبرات العمليات وفهم مبدأ عملها وخصاصها وكيفية تحليل دوائرها واستخدامها في   -4أ

تصميم دوائر الكترونية لمختلف التطبيقات والمجاالت كمكبرات اإلشارة والمصدات ومحوالت 

  .والمذبذبات اإلشارة الرقمية للتناظرية والمفاضالت والمكامالت

  مقرر.لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تعلم كيفية تمييز العناصر االلكترونية كالدايودات والترانزستورات ومكبرات العمليات وكيفية  – 1ب

الخاص بها ( Datasheetاستخراج اهم خصائصها ومحدداتها من شيت المعلومات )

 واستخدامها لتصميم دوائر الكترونية لمختلف المجاالت والتطبيقات.

  اللوحات االلكترونية المطبوعة وفحص عناصرها االلكترونية وتتبع اعطالهاكيفية قراءة  – 2ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المادة وإعطاء امثلة وافية لتقريب الصورة للطالب -1

 ( لتسهيل فهم الطالب المادة. Multisimمحاكاة الدوائر االلكترونية بواسطة برامج المحاكاة كبرنامج ) -2

 تخصيص وقت لألسئلة والمناقشة لترسيخ فهم المادة في ذهن الطالب. -3

 
 طرائق التقييم      

 اسئلة الشفوية اثناء وقت المحاضرة. -1

 امتحانات يومية قصيرة اثناء وقت المحاضرة.  -2

 حول المادة. بيتية واجبات  -3

 .ونهائيةامتحانات شهرية  -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

فيه  ما تعلموهب المساهمةتوعية الطلبة بأهمية الجد في دراسة المادة العلمية التي يتضمنها هذا المقرر و 

     لخدمة هذا الوطن وشعبه. 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 شرح المادة وإعطاء امثلة وافية لتقريب الصورة للطالب -1

 ( لتسهيل فهم الطالب المادة. Multisimالمحاكاة كبرنامج )محاكاة الدوائر االلكترونية بواسطة برامج  -2

 تخصيص وقت لألسئلة والمناقشة لترسيخ فهم المادة في ذهن الطالب. -3
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 طرائق التقييم    

 اسئلة الشفوية اثناء وقت المحاضرة. -1

 امتحانات يومية قصيرة اثناء وقت المحاضرة.  -2

 واجبات بيتية حول المادة.  -3

 امتحانات شهرية ونهائية. -4
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

  التفكير والتحليل المنطقي إليجاد حلول للمشاكل التي قد تواجههم في بيئة العمل. -1د
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 بنية المقرر .11

 المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 

Semiconductor Diodes, General 

Characteristics Curve, Load Line 

Analysis 

Semiconduct

or Diodes 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

2 2 
Diode Approximate Equivalent 

Circuits, Diodes Applications 

Semiconduct

or Diodes 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

3 2 
Zener Diodes, Zener Diodes 

Applications 

Semiconduct

or Diodes 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

4 2 

Introduction to Bipolar Junction 

Transistors, BJT Construction, 

Operation, and circuits configurations 

BJT 

Transistors 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

5 2 
DC Biasing of BJTs, DC analysis of 

Fixed Bias 

BJT DC 

Biasing 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

6 2 
DC Analysis of Voltage Divider, and 

Emitter Bias Configurations 

BJT DC 

Biasing 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

7 2 
DC Analysis of Emitter Follower, and 

Common Base Configurations 

BJT DC 

Biasing 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

8 2 Load Line Analysis for BJT Circuits 
BJT DC 

Biasing 

وحل امثلة  شرح

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

9 2 

BJT AC Analysis, re Transistor Model, 

AC analysis for Fixed Bias 

Configuration 

BJT AC 

analysis 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

10 2 

AC Analysis for Voltage Divider 

Configuration, Unbypassed Common 

Emitter Bias Configuration 

BJT AC 

analysis 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

11 2 

AC analysis for Emitter Follower, 

Common Base Configurations, Multi-

Stage BJT Amplifiers 

BJT AC 

analysis 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

12 2 Darlington Amplifier 
BJT AC 

analysis 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

13 2 
BJT as Switch, BJT Switch 

applications 

BJT as 

Switch 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

14 2 
Low Frequency Response Analysis for 

BJT Circuits 

BJT Freq. 

Response 

وحل امثلة شرح 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

15 2 
High Frequency Response Analysis for 

BJT Circuits 

BJT Freq. 

Response 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

16 2 

Introduction to Field Effect transistors 

(FETs), FET Transistor Types, Basic 

Construction, Operation, and 

Characteristics 

FET 

Transistors 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

17 2 

DC Biasing of FETs, DC Analysis of 

Fixed Bias, Self-Bias, and Voltage 

Divider Configurations 

FET DC 

Biasing 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

18 2 

DC Analysis of Source-Follower, 

Common Gate, Depletion Type 

MOSFETs, and Enhancement Type 

MOSFETs 

FET DC 

Biasing 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

19 2 

FET AC Analysis, FET AC Equivalent 

Circuit, AC Analysis of Fixed Bias, 

Bypassed Self-Bias Configurations 

FET AC 

Analysis 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية
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20 2 

AC Analysis of Unbypassed Self-Bias, 

Voltage Divider, Common Gate 

Configuration 

FET AC 

Analysis 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

21 2 

AC Analysis of Source-Follower, 

Multi-Stage FET Amplifiers, FET as 

Switch 

FET AC 

Analysis 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

22 2 
Low Frequency Response Analysis for 

FET Circuits 

FET Freq. 

Response 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

23 2 
High Frequency Response Analysis for 

FET Circuits 

FET Freq. 

Response 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

24 2 

Operational Amplifier (Op-Amp), 

Structure, Characteristics,  and 

Operation 

Operational 

Amplifiers 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

25 2 
Op-Amp as Inverting Amplifier, Non-

Inverting Amplifier, Buffer, Adder 

Op-Amp 

applications 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

26 2 
Op Amp as Subtractor, Differentiator, 

Integrator 

Op-Amp 

applications 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

27 2 

Feedback Amplifier, Negative 

Feedback Topologies, Voltage Series 

Feedback Amplifier 

Feedback 

Circuits & 

Topologies 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

28 2 
Voltage-Shunt, Current-Series, 

Current-Shunt Feedback Amplifiers 

Feedback 

Circuits & 

Topologies 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

وكوزات  أسئلة

 يومية

29 2 

Positive Feedback, Principle of 

Oscillation, Types of Oscillator 

circuits 

Oscillators 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

30 2 
RC Oscillators, LC Oscillators, Crystal 

Oscillators 
Oscillators 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

 البنية التحتية  .10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Electronic Devices and Circuit Theory 11

th
 

Edition, Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky 

Electronic Devices 9 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
th
 Edition, Thomas L. Floyd 
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Electronic Devices 9

th
 Edition, Thomas L. Floyd 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 واعتماد مصادر حديثة إلثراء المادة ولمواكبة التطور العلمي.إدخال مفردات ومواضيع جديدة وحديثة للمنهج   

 

 

 

 


