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  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

 الجامعة التكنولوجیة المؤسسة التعلیمیة .١

  العلمي م العلوم التطبیقیةقسم   القس  القسم الجامعي / المركز .٢

 إلكترونیك  اسم / رمز المقرر .٣

 فیزیاء اللیزر سبكالوریو البرامج التي یدخل فیھا .٤

 لثة/المرحلة الثاالطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة .٥

 ٢٠١٦-٢٠١٥ سنوي الفصل / السنة .٦

 ساعة ١٢٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨
٢٠١٦-٢٠١٥  

  
 

 المقررأھداف  .٩

 ... اإللكترونیكتعریف الطالب بمبادئ  -١

 مبادئ تحلیل ومعالجة الدوائر االلكترونیة.تعلیم الطالب  -٢

 .أنواع مجهزات القدرة  التعرف على -٣

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

تحلیل الدوائر  م المعلومات العلمیة والتطبیقات العملیة فيلولطالب الع اإللكترونیكتوفر مادة     

اللیزر المختلفة كمصدر للجھد العالي والجھد الواطئ  تالكھربائیة وبناء مجھزات القدرة لمنظوما

والتیار العالي والتیار الواطئ مما یمثل حلقة متكاملة تھیأ للطالب للولوج بعالم مجھزات القدرة 

 اللیزریة. 



٢ 

 

 .التعرف على العناصر االلكترونیة الداخلة ببناء منظومات اللیزر  -٤

 تحلیل الدوائر االلكترونیة . -٥

  بناء مجهزات القدرة اللیزریة . -٦

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
  بمواصفات العناصر االلكترونیة.تعریف الطالب  - ١أ
  أنواع مجھزات القدرة.تعریف الطالب - ٢أ
 ت ارلحس لدى الطالب تجاه انواع اللیزتنمیة ا - ٣أ

 

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  .بناء مجھزات القدرة ذات الجھد الواطئن الطالب من یتمك – ١ب
  .تمكین الطالب من بناء مجھزات القدرة ذات الجھد العالي– ٢ب
    من الربط بین الموصفات اللیزر ومجھزات القدرة.تمكن الطالب  – ٣ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 التمارین العملیة االسبوعیة في الصف. -١
 التمارین العملیة المنزلیة. -٢
 power pointمحاضرات نظریة و محاضرات  -٣

  
 

 
 طرائق التقییم      

 الواجبات المنزلیة المقدمة من قبل الطلبة. -
 .من قبل الطلبة   المنفذة  األسبوعیةالتمارین  -
  المختبریة موزعة على مدار السنة االمتحانات  -
 
  مھارات التفكیر -ج

  .علوم اللیزرفي  اإلبداعيتحفیز التفكیر  -١ج     
  أساسیات اللیزر اإلظھارالقدرة على التمییز بین متطلبات  -٢ج
  .االلكترونیة المغلقةالقدرة على تقدیم مشروع یتضمن العناصر  -٣ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     



٣ 

 

  

                               

 .االطالع على النتاجات من خالل المواقع االلكترونیة والكتب ذات االختصاص -
  مجامیع .الحوار المشترك ما بین الطلبة ضمن  -
  
 

 طرائق التقییم    

 التقادیم االسبوعیة الصفیة والمنزلیة واالمتحانات. -
امتحان شفھي یتضمن شرح مفصل للمشروع المقدم من قبل الطالب. مع نقد مشترك مابین الطلبة  -

  انفسھم والكادر التدریسي.
 

  التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة  -د 
واختیار تقنیة تنمیة القدرة الفردیة لدى كل طالب في اتخاذ القرار بما یتعلق في اظھار المشروع   -١د -

 االظھار الخاصة بكل مشروع
على الدفاع عن مشروعة وتعزیز الثقة لدى الطالب من خالل الكیفیة التي یتم بھا تقدیم القدرة  - ٢د -

  المشروع اجماالً.
العمل ضمن مجامیع الطلبة لتحفیز روح التعاون الجماعي مما یؤثر على تقدیمھ لخدمات مجتمعیة  -٣د -

  ایجابیة في المستقبل
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 بنیة المقرر .١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 المقاومات وأنواعها ٢ج-١ج – ٢أ - ١أ ٤ ١

+ نظري
عرض 

power 
point 

مشاركة 
 الطلبة

١٢ ٤- ٣-٢ 
 ٢ب – ١ب – ٢ج - ٣أ– ٢أ - ١أ
 ١د- ٣ج -

 عملي المتسعات وأنواعها
تقییم التقدیم 

 العملي

٤ ٥ 
 - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ٣ج -٢ج
 عملي الملفات وأنواعها  

تقییم التقدیم 
 العملي

 المحوالت وأنواعها ٤ج -٣ب -٢ب - ٦أ ٤ ٦

+ نظري
عرض 

power 
point 

مناقشات 
 الطلبة

٤ ٧ 
 - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ٢د-١د-٣ج -٢ج
 عملي مختبریه

تقییم التقدیم 
 العملي

 الثنائیات وخصائصها  ٣ج- ٢ب– ٤أ ٨ ٩-٨

+ نظري
عرض 

power 
point 

مناقشات 
 الطلبة

 عملي تطبیقات الثنائیات   ٣ج-٣ب-٤أ– ٣أ ٤ ١٠
تقییم التقدیم 

 العملي

 التقوم  ٤ج- ٣ج -٤ب -٣ب-٤أ– ٣أ ٤ ١١

+ نظري
عرض 

power 
point +

 عملي

تقییم التقدیم 
العملي+تقدیم 

 تقریر

 القیلم   ٣ج-٣ب-٤أ– ٣أ ٤ ١٢

+ نظري
عرض 

power 
point 

تقییم التقدیم 
 العملي

 عملي اإللزام ٣ج-٣ب-٤أ– ٣أ ٤ ١٣
تقییم التقدیم 

 العملي

٤ ١٤ 
 - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ٣ج -٢ج
 عملي مضاعفات

تقییم التقدیم 
 العملي

                       المرشحات االلكترونیة  ٢د-١د-٢ج-١ج – ٢أ - ١أ ٤ ١٥

+ نظري
عرض 

power 
point 

تقییم التقدیم 
العملي+ 
مناقشات 

 الطلبة

٨ ١٧-١٦ 
 - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ٣ج -٢ج
 نظري+عملي الدوائر البسیطة 

تقییم التقدیم 
 العملي

 ١د -٣ج-٣ب-٤أ– ٣أ ٤ ١٨
  تحلیل الدوائر االلكترونیة  

 
 عملي

تقییم التقدیم 
العملي+ تقدیم 

 تقریر
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 البنیة التحتیة  .١٢

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 Electrical Technology  
 Practical Electronics . 
  Electronic circuits  . 

المثال متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

دورات لتعلیم تقنیات االظهار، االطالع على اخر البرامج 

 رض السنویة للقسماالحاسوبیة ذات العالقة، المشاركة بالمع

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

محاضرات لضیوف من ذوي االختصاص المعماري والفنون 

 ، الزیارات المیدانیةالجمیلة

  

 القبول  .١٣

١٩  
 - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ٢د-١د-٣ج -٢ج
 عملي  امتحان

تقییم التقدیم 
 العملي

 نظري+عملي الترانزستارات   ٤ج- ٣ج -٤ب -٣ب-٤أ– ٣أ ٨ ٢١-٢٠
تقییم التقدیم 

 العملي

٨ ٢٣-٢٢ 
 - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ٣ج -٢ج
 عملي أنواعها  

تقییم التقدیم 
العملي+ 
مناقشات 

 الطلبة

 عملي  خصائصها  ١د -٣ج-٣ب-٤أ– ٣أ ٤ ٢٤
تقییم التقدیم 

 العملي

 تقدیم تقریر عملي+نظري  مكبر العملیات  ١د -٣ج-٣ب-٤أ– ٣أ ٤ ٢٥

 عملي  أنواعها    ٤ ٢٦
تقییم التقدیم 

 العملي

٨ -٢٨-٢٧ 
 - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ١د -٣ج -٢ج
 عملي  وتطبیقاتها  

تقییم التقدیم 
العملي+ 
مناقشات 

 الطلبة

٨ ٣٠-٢٩ 
 - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ٢د - ٤ج -٣ج -٢ج
 نظري+عملي  امتحان  

تقدیم 
  بورفولیو
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  المتطلبات السابقة

 ٥٠ أقل عدد من الطلبة 

 ٧٠ أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

 
 


