
 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

اياد زوين محمد. د.م.ا  االسم 

ayad_1967_2005@yahoo.com البريد االلكتروني 

 اسم المادة السيطرة والتفريغ الكهربائي

فصل دراسي واحد   مقرر الفصل 

 المرنةدراسة مفاهيم التفريغ الكهربائي من النظرية الحركية للغازات وانواع التصادمات 
وانواعه تأثير  والحركية واالنتشار لإلشعاعوالغير مرنة ومقاطع االمتصاص واالنبعاث 

 االقطاب وانواع االنبعاثات ومفهوم االنهيار الكهربائي والتفريغ الذاتي  ويشمل  التفريغ
 الكهربائي للضغط الواطئ والعالي المستمر والمتناوب

 اهداف المادة
 
 
 

 المرنة التصادمات وانواع للغازات الحركية النظرية من الكهربائي التفريغ مفاهيم دراسة
 تأثير وانواعه واالنتشار والحركية لإلشعاع واالنبعاث االمتصاص ومقاطع مرنة والغير

 التفريغ  ويشمل  الذاتي والتفريغ الكهربائي االنهيار ومفهوم االنبعاثات وانواع االقطاب
.والمتناوب المستمر والعالي الواطئ للضغط الكهربائي  

 

 التفاصيل االساسية للمادة
 
 
 

-Gas Discharge Physics by Yuri P. Raizer 
-GASEOUS IONIZATION AND ION TRANSPORT: An Introduction to Gas 
Discharges by David B. Go 

 الكتب المنهجية
 
 
 

 المصادر الخارجية 
 
 
 

 تقديرات الفصل الفصل الدراسي المختبر االمتحانات اليومية المشروع    النهائي االمتحان
 الفصل االول  5%  25% 

 معلومات اضافية     

 

 جمهورية العراق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

الجامعة التكنلوجية :الجامعةاسم   

هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية :الكليةاسم   

هندسة االلكترونيات البصرية :اسم القسم  

اياد زوين محمد. د.م.ا :اسم المحاضر الثالثي  

استاذ مساعد :اللقب العلمي  

دكتوارة :المؤهل الدراسي  

الجامعة التكنلوجية: العملمكان   



 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

 التاريخ المادة النضرية المادة العملية المالحضات

ع
سبو

ال
 ا

 1 9-21 مقدمة علمية  

النظريه الحركية للغازات -العمليات االساسيه    29-9 2 

البناء الجزيئيي     6-10 3 

 4 10-13 مفهوم التصادم وانواعه المرنة والغير مرنه   

 5 10-20 االقتناص وااالرتباط الجزيئي  

 6 10-27 االمتصاص واالنبعاث لالشعاع  

 7 11-4 الحركية واالنتشار وانواعه   

انواع االنبعاثات –تاثير االقطاب     11-11 8 

تفريغ تاونزد-االنهيار الكهربائي    18-11 9 

-تفريغ االثر الذاتي     25-11 10 

 11 12-1 التفريغ الكهربائي ذو الضغط الواطئ  

العالي الضغط ذو الكهربائي التفريغ    8-12 12 

المستمر الكهربائي التفريغ    15-12 13 

المتاوب الكهربائي التفريغ    22-12 14 

التفريغ للغازاتمفهوم عمود     29-12 15 

   6-1   16 

 عطلة نصف السنة
    17 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

    30 

    31 

    32 

 

 جمهورية العراق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

الجامعة التكنلوجية :اسم الجامعة  

هندسة الليزر واإللكترونيات البصريه :اسم الكلية  

هندسة االلكترونيات البصرية :اسم القسم  

اياد زوين محمد. د.م.ا:اسم المحاضر الثالثي  

استاذ مساعد :اللقب العلمي  

دكتوارة :المؤهل الدراسي  

الجامعة التكنلوجية  :مكان العمل  

:توقيع االستاذ :عميدتوقيع ال   


