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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    :  EE 4111 كهر  4111الرقم والرمز   : 

الدقيقة والتقنيات متناهية  مواد االلكرتونياتاسم املقرر:   
 الصغر

Course:  Microelectronic Materials and 

Nanotechnology 

 Credits            : 3(3,1,0)   ( 0 ، 1،  3) 3الوحدات الدراسية:  

 كهر  3171،   كهر  3121متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 3121, EE 3171 

Co-requisite    : 

 Level               :  9 or10  Electives (3) : التاسع أو العاشراملستوى       

املفاهيم لفهم بعض الطالب  هتيئةوذلك لتحقيق اهلدف العام املتمثل يف  ةعازلالاملوصالت واملواد  أشباهمبا فيها  االلكرتونيةاملواد 
سيتم الرتكيز على املفاهيم واإلثباتات عل مستوى الشبه كمي مع عدم  ة.الدقيق االلكرتونيةاملواد  لدراسة األساساليت تشكل 

سلوك ما يتعلق  أثر األبعاد علىقليال مع الرتكيز على يعرض  بناء النانومفهوم الدخول بالتفصيالت الفيزيائية. باإلضافة لذلك، 
، والربط األسطح، الصلبةاملواد مدى كانيكا الكم، ونظرية مي ئية، ابتدا البللورةاحنراف  ، البللورةومشلت املواضيع : هيكل  املواد.ب

 .نانوبنية أجهزة ال. تقليل األبعاد على األجهزةثر أ املوصالت، وأشباه. تقنيه النانو املغناطيسيةعازل املواد، 
Electronic materials including semi-conductors and dielectric materials so as to achieve the 

overall goal of introducing students to some of the important concepts that form the basis for 

understanding of microelectronic materials. A more descriptive approach is taken to 

emphasize the concepts and various proofs are treated at semi-quantitative level without 

going into too detailed physics. In addition, the concept of nanostructure is slightly 

introduced with emphasis on the effect of scaling on the material behavior as regarding.  

Topics covered include: Crystal Structure & Crystal Diffraction, Elementary quantum 

mechanics, Band theory of solids, Surfaces and interfaces, Dielectric Materials, Hall effect 

and Magnetism. Nanotechnology and semiconductors, effect of reducing dimensions on 

devices. Some structures of nano devices , MEMS. 
  Text Books  الكتب المقررة:

Gregory L. Temp, "Nanotechnology", AIP Press, Last Edition. 
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موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراسي 
 هر 1429هر واليت عقدت بتاريخ    /   / 1428/1429

موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هر 1429ليت عقدت بتاريخ    /   /هر وا 1428/1429


