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  بخواص الضوء و الليزر و ما يميز الليزر و كذلك عمليات معالجة الليزر تعريف الطالب 

اجهزوة الليزر و تصنيفاتها و انواعها و العمليات  التي تعريف الطالب على االجهزة المختبرية 

 تحدث لتوليد الليزر و التي تتضمن االمتصاص و االنبعاث 

شرح مبدأ العمل و حساب الخواص و كيفية كيفية عمل االجهزة و تنمية قدرات ومهارات الطالب 

 طريفة قياسها و االخطاء الحاصلة عند اجراء القياس 

يمكنهم  من مواصلة دراستهم العليا من جهة وان يؤدوا متميزا في  تأهيل الطلبة نظريا وعمليا

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 البحث والعمل 

 في المنشأت العلمية والصناعية

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

 االهداف المعرفية-أ

معرفة الطالب بالليزر ما هيتهه و خصائصه و بما تمكين الطلبة من الحصول على -1

 تختلف عن الضوء االعتيادي 

 في كيفية توليد الليزر و العمليات المستخدمه تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة-2

في توليده و كيف يحدث التعداد المعكوس و تضخيم االشعه باستخدام ظاهرتي االمتصاص 

 و االنبعاث 

 

 االهداف المهاراتية  الخاصة بالمقرر-ب

 التذكر-مهارات المعرفة-1

 مهارات التذكيروالتحليل-2

 مهارات االستخدام والتطوير-3

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرهواستخدام السبورة التفاعليةطريقة 

 تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية المتلعقة بمخرجات التفكير

توجية اسئلة للطالب وتكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة حل المسائل التي 

 تتطلب التفكير والتحليل

 اعطاء الطلبة واجبات لحل المسائل 

 اد التقارير تتعلق بالمقررتكليف الطلبة باعد

 يم النظرية في المسائل الفيزيائية المختلفةتطبيق المفاه



 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات

 امتحانات اليومية 

 درجات محددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 باخالقيات المؤسسة الجامعيةيلتزم الطالب 

 يستقبل ويتقبل المعرفة

 يحب الطالب العمل المكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات

 االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د

 الشخصي(

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت-2د

 قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلميةتنمية -3د

 بنية المقرر .11

مخرجات  األسبوع الساعات

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم

 طريقة التقييم

2 

 
 االول

تعريف 

  الطالب

بالضوء و 

 خصائصه 

Propertiese of light  المحاضرة

 و السبورة

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت 

االختبار 

السريع 

quize   و

  الواجب البيتي

 

 
 الثاني 

تعريف 

  الطالب

بالليزر و 

  خصائصه 

Properties of laser light   المحاضرة

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

توضيح  الثالث  

االمتصاصية 

االنبعاثية و 

 للضوء 

 المحاضرة 

Absorption and emission 

of light  

المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

 

 
 الرابع 

تعريف 

الطالب 

بالتوزيع 

المعكوس من 

خالل توضيح 

توزيع 

Poltizman distribution   المحاضرة

السبورة و 

التفاعلية و 

عرض بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي



   بولتزمان 

 امتحان الشهر االول  الخامس  

 السادس  
تعريف 

الطالب 

بعملية الليزر 

)معالجة 

  الليزر(

Laser Process   
المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

تعريف  السابع 

الطالب 

بعناصر 

 الليزر 

Element of laser 
المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

تعريف  الثامن  

الطالب بعمل 

  الليزر 

Lasing action   
المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

تعريف  التاسع  

الطالب 

 بانواع الليزر 

Types of laser   
المحاضرة 

و السبورة 

التفاعلية و 

عرض 

بور 

 بوينت

االختبار 

السريع 

quize   و

 الواجب البيتي

 امتحان الشهر الثاني  العاشر  
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 

 Laser scince and technology , by ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Mohamed .s . mahdi  

Laser physics , eichhorm . marc basics of 

laser physics renk khalf   

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
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 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحدثية

 تطبيق بعض استراتيجات التدريس الحدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية



 

 

 توسيع مفردات المنهج

 اعداد دورس عمل مستقبلية

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم

 

 

 

 


