
 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطت التذريسيت للمادة
 

شاكر محمود فيصل   االسم
 Moonbio2010@yahoo.comالبريد االلكتروني  

الفيزياء االلكترونية   اسمالمادة
 اسبوع  30 مقررالفصل
تركيب الذرة والتركيب البموري لممادة ونظرية الكم ونظرية - 1تعريف الطالب بـ  اىدافالمادة

معرفة االصناف االساسية لممواد وفق صفاتيا الكيربائية - 2الحزمة 
معرفة المعادن وعممية التوصيل الكيربائي  - 3والمغناطيسية 

الخواص المغناطيسية لممواد - 6المواد العازلة - 5اشباه الموصالت - 4
التركيب الذري لممادة والميكانيك الكمي والتركيب الذري لممواد والتركيب البموري  التفاصيالالساسيةلممادة

لممواد ونظرية الحزمة والموصالت الكيربائية وأشباه الموصالت والمواد العازلة 
والمواد المغناطيسية 

الدكتور وكاع فرمان الجبوري والدكتور – الخواص الكيربائية والمغناطيسية لممواد الكتب المنيجيو 
 2007فير غالب حياتي 

 Electronic Physics –Dr.Ghucoon-M-Ali 2012المصادر الخارجيو 
الفصل تقديرات الفصل  

الدراسي  
االمتحانات المختبر  

اليوميو 
االمتحان المشروع  

النيائي 
30 % ------10 % 60 %

 معمومات اضافية 
 

 

 

 جامعة تكريت : الجامعة

 الهندسة : الكلية

 هندسة كهربائية: اسمالقسم

 االولى: المرحلة

 شاكر محمود فيصل: اسمالمحاضرالثالثي

 مدرس: اللقبالعلمي

 ماجستير هندسة كهرباء: المؤهاللعلمي

  كلية الهندسة –جامعة تكريت : مكانالعمل

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 استمارة الخطت التذريسيت للمادة
 المالحظاث المادة العمليت المادة النظريت االسبوع

 1- االنكتشٌٔ –انتشكٍت انزسي  1

إًَرج سرسفٕسد نهزسح-2  
  

حسبة طبلخ االنكتشٌٔ حست إًَرج سرسفٕسد- 1 2  

انصفخ االصدٔاجٍخ نإلنكتشٌٔ- 2  
  

إًَرج ثٕس نهزسح- 1 3  

انتأٌٍ ٔاالصطذاو انزسي - 2  

يسبئم انفصم االٔل- 3  

  

يٍكبٍَك انًٕجخ -1 4  

يؼبدنخ ششٔدَكش- 2  

حم يؼبدنّ ششٔدَكشإلنكتشٌٔ داخم صُذٔق - 3  

رسح انٍٓذسٔجٍٍ - 4  

  

تحذٌذ يستٌٕبد انطبلخ فً رسح انٍٓذسٔجٍٍ- 1 5  

تحذٌذ انضخى انضأي انًذاسي - 2  

تحذٌذ انضخى انًغُبطٍسً ٔانًغضنً نإلنكتشٌٔ- 3  

  

يجذا ثأٔنً االستثُبئً -1 6  

انزسح يتؼذدح االنكتشَٔبد - 2  

انتشتٍت االنكتشًَٔ نهزساد يتؼذدح االنكتشَٔبد - 3  

انجذٔل انذٔسي نهؼُبصش  - 4  

انتكبفؤ االنكتشًَٔ  - 5  

  

االٔاصش انكًٍٍبٌٔخ -1 7  

االٔاصش االٌٍَٕخ - 2  

االٔاصش انتسبًٍْخ - 3  

االٔاصش انفهٍضٌخ- 4  

أاصش فبٌ دٌشفبل- 5  

االٔاصش انًضدٔجخ- 6  

  

انتشكٍت انجهٕسي -1 8  

االَظًّ انجهٕسٌخ - 2  

انُظبو انًكؼت -    أ  

انُظبو سثبػً االلطبس ٔانضٔاٌب -    ة  

انُظبو يتؼبيذ االٔجّ - د  

انُظبو سذاسً االلطبس ٔانضٔاٌب - ث  

انُظبو احبدي انًٍم -ج  

انُظبو ثالثً انًٍم - ح  

انُظبو انًؼًٍُ-خ  
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يؼبيالد يهٍش-1 9  

انؼٍٕة انجهٕسٌخ - 2  

َظشٌخ انحضيخ - 3  

يٕجخ االنكتشٌٔ فً انتشكٍت انجهٕسي - 4  

تصٍُف انًٕاد- 5  

  

   ايتحبٌ انفصم االٔل  10

انًٕصالد انكٓشثبئٍخ -1 11  

حشكخ االنكتشَٔبد انطهٍمخ فً انًؼبدٌ -  

اٌصبنٍخ انًؼبدٌ-   

انتحشكٍّ-   

يشاتت انطبلخ ٔانتٕصٌغ االنكتشًَٔ فً انًؼبدٌ -  

  

انتٕصٌغ االحصبئً نالنكتشَٔبد-1 12  

كثبفخ يشاتت انطبلخ ٔتٕصٌغ انكتشَٔبد فٍٓب - 2  

دانخ انشغم ٔاالَجؼبث االنكتشًَٔ-3  

  

االَجؼبث انحشاسي - 1 13  

االَجؼبث انضٕئً -2  

االَجؼبث انًجبنً - 3  

االَجؼبث انثبَٕي - 4  

  

اشجبِ انًٕصالد -1 14  

انسٍهكٌٕ ٔانجشيبٍَٕو- 2  

- انٍخ انتٕصٍم انكٓشثبئً فً شجّ انًٕصالد 3  

  

انتٕصٌغ االحصبئً نالنكتشَٔبد فً شجّ انًٕصالد -1 15  

كثبفخ االنكتشَٔبد ٔانثمٕة فً انًٕاد شجّ انًٕصهّ انُمٍخ - 2  
  

   عطلت نصف السنه 

تحذٌذ يُسٕة فٍشيً فً شجّ انًٕصم انُمً -1 16  

تطؼٍى شجّ انًٕصالد -2  

شجّ انًٕصم َٕع سبنت-3  

  

شجّ انًٕصم َٕع يٕجت -1 17  

كثبفخ انشحُبد فً انجهٕساد انًطؼًخ -2  

  (ظبْشح ْٕل)لٍبط َٕع ٔكثبفخ انشحُبد انحبيهخ فً شجّ انًٕصم -3

  

تٕنٍذ ٔانتحبو انشحُبد -1 18  

سشٌبٌ انتٍبس فً شجّ انًٕصالد -2  

حشكٍّ انشحُخ فً شجّ انًٕصم-3  

انحبيالد انفبئضخ فً شجّ انًٕصالد - 4  

  

19    

انًٕاد انؼبصنّ-1 20  

انسًبحٍّ-2  

االستمطبة-3  

انٍخ االستمطبة - 4  

االستمطبة االنكتشًَٔ -5  

  

االستمطبثٍّ انجضٌئٍخ-1 21  

االستمطبثٍخ انجٍٍُخ-2  

انًجبل انكٓشثبئً انذاخهً-3  

  

تأثٍش انحشاسح ػهى االستمطبثٍخ - 1 22  

انخٕاص انذٌهكتشٌّ فً انًجبل انكٓشثبئً انًتُبٔة -2  

انسًبحٍّ انًشكجخ -3  

تغٍش انسًبحٍّ انًشكجخ يغ انتشدد- 4  

  

انخبصٍخ انفٍشٔكٓشثبئٍخ-1 23  

انخبصٍخ انجٍضٔكٓشثبئٍخ-2  
  



آٍَبس انؼبصل- 3  

   امتحان الفصل الثاني 24

انمٕو انًغُبطسٍخ-1 25  

انمٕح انًغُبطٍسٍخ انًسهطخ ػهى شحُّ يتحشكخ -2  

انمٕح انًغُبطٍسٍخ انًسهطخ ػهى يٕصم ٌحًم تٍبس-3  

  

كثبفخ انفٍض انًغُبطٍسً حٕل يٕصم ٌحًم تٍبس -1 26  

انخٕاص انًغُبطٍسٍخ نهًٕاد- 2  
  

شذح انًجبل انًغُبطٍسً ٔتبثشٌخ انًٕاد - 1 27  

َفبرٌخ انًٕاد ٔشذح انتًغُظ - 2  

تصٍُف انًٕاد انًغُبطٍسٍخ -3  

  

انًٕاد انجبسايغُبطٍسٍخ حسبة انتبثٍشٌخ نزسح انٍٓذسٔجٍٍ-1 28  

انًٕاد انذاٌبيغُبطٍسٍخ- 2  

انًٕاد انفٍشٔيغُبطٍسٍخ-3  

  

(داسح انٓستشح)انذاسح انتخهفٍخ -1 29  

يُبطك انُفٕر انًؼُبطٍسً-2  

انذٔائش انًغُبطٍسٍخ- 3  

  

دائشح يغُبطسٍخ تحتٕي ػهى فجٕح ْٕائٍخ-1 30  

يسبئم - 2  

يشاجؼخ شبيهّ- 3  

  

 

 

 

 

 

 

 :تٕلٍغ انؼًٍذ:                                                                                                                                  تٕلٍغ االستبر


