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الالزمة للمرحلة الجامعیة بمعلومات ومھارات البصریات الفیزیائیھ إلى تزوید الطالب ررمقھدف الی
خلفیة قویة ألولئك الذین سوف  بناء، والفیزیائیةلدراسات العلیا في العلوم ل والتي یمكن ان تؤھلھھالمتقدمة 

 .لیزردراسة  البصریات والفي  ونیستمر
 
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 التعلیم والتعلم والتقییموطرائق  مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

   .لموضوعات التداخل والحیود واالستقطابتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ 
لتطبیقات البصریات الفیزیائیھ  واجراء التجارب تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ

  .العملیھ المختلفھ 
الستخدام القوانین الفیزیائیھ البصریھ المختلفة في الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  تمكین  -3أ

   حل المسائل
    

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  - 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

    

 لتعلیم والتعلم طرائق ا     

  
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
    .تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر   -
تتطلب   ئل  التياحل المستكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة توجیھ اسئلھ للطالب و   -

  .یر والتحلیل التفك
  . تتطلب تفسیرات ذاتیة  لحل المسائل البصریھ التي اعطاء الطلبة واجبات بیتیة -     

  تكلیف الطلبة باعداد تقاریر تتعلق بالمقرر -
  تطبیق المفاھیم النظریة في المسائل الفیزیائیة المختلفة  -
  
  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  االختبارات العملیة -
  النظریة االختبارات - 2
  التقاریر والدراسات - 3
   متحانات یومیة ا  - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  .  النظريالمرتبطة باالطارسائل البصریھ تمكین الطلبة من حل الم  -1ج
   سائل التي یواجھھا الطالب عملیا تمكین الطلبة من حل الم -2ج
استخدام الطرق الفیزیائیھ البصریھ المتقدمة التي لھا عالقة بالفروع المختلفة لبة  من تمكین الط -3ج

  للفیزیاء
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  ن طریق االنترنیت  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة ع -1د
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
طریق  تعرف على اھم المشاكل التي یواجھھا الطالب  في المختبرات العملیھ ومتابعة حلھا عنال  -

  االنترنت
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  االسبوع 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب بالطیف  2 1
 الكھرومغناطیسي

   امتحانات یومیة  السبورة والداتا شو الطیف الكھرومغناطیسي
   وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة

 

تعریف الطالب بسرعة الضوء  2 2
 عامل االنكساروم

معامل انكسار مادة 
 وسرعة الضوء

         =        = 

 =       =          النظریھ الموجیھ تعریف الطالب بالنظریھ الموجیھ 2 3

تعریف الطالب بالطور واختالف   2 4
 الطور وسعة الموجھ

اختالف الطور وسعة 
 الموجھ

              =       = 

تعریف الطالب الشدة في  2 5
 الموجات

 =       =          الشدة في الموجات

تعریف الطالب سرعة الطور  2 6
 وسرعة المجموعة

سرعة الطور وسرعة 
 المجموعة

         =       = 

7  
 

 =       =          تراكب الموجات  تعریف الطالب بتراكب الموجات 2

تعریف الطالب بالتطبیقات   2  8
  مثلھواال

  =        =           تطبیقات وامثلھ

تعریف الطالب بالموجات المركبھ   2  9
  وكثافة الطاقة

  =        =           الموجات المركبھ 

امتحان الشھر االول نظري   2  10
  وعملي

    نظري وعملي     االمتحان االول

تعریف الطالب جمع الموجات   2  11
  المتراكبھ المتعامدة

  =        السبورة والداتا شو  تراكبھجمع الموجات الم

  =        =             مبدا ھویكنز  تعریف الطالب مبدا ھویكنز  2  12
  =        =             التداخل  تعریف الطالب التداخل  2  13
تعریف الطالب شرح لتجربة   2  14

  یونك ومایكلسون وفرینل
تجربة یونك ومایكلسون 

  وفرینل
           =        =  

    نظري        الشھر الثاني   امتحان الشھر الثاني  2  15
تعریف الطالب بالتداخل متعدد   2  16

  االنعكاس
  =         السبورة والداتا شو  التداخل متعدد االنعكاس

تعریف الطالب شرح لتجربة   2  17
  حلقات نیوتن

  =         =             تجربة حلقات نیوتن

شكل  تعریف الطالب التداخل في  2  18
  االسفین

  =         =             تداخل االسفین

- تعریف الطالب تداخل فایبري   2  19
  بیروت

  =         =             بیروت -تدا خل فایبري

تعریف الطالب بالتطبیقات   2  20
  واالمثلھ

  =         =             تطبیقات وامثلھ

  =         =             حیود الضوء  تعریف الطالب حیود الضوء   2  21
    نظري         الشھر الثالث  امتحان الشھر الثالث  2  22
  =         السبورة والداتا شو  حیود فرانھوفر  تعریف الطالب حیود فرانھوفر  2  23
  =         =            الحیود من شق منفردتعریف الطالب الحیود من شق   2  24
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 البنیة التحتیة  .12

 fundamental of optics by (Jenkins and white)-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2- optics by (francis Weston ) 

 principle of  optics  and  application by  Sharma 2006 -1  )  المصادر(راجع الرئیسیة ـ الم2
2- principle of physics (jerry marion & 
William hornyak 

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 modern optics by (fowles)-1 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 
2- )د بتول الخیاط (البصریات الحدیثة   

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

    
  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .البصریات الفیزیائیھ في  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .یق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثةتطب  •
  
  
  
  
 

  

  منفرد

  =         =            حیود من شقینال  تعریف الطالب الحیود من شقین  2  25
  =         =            حیود فرینل  حیود فرینل تعریف الطالب  2  26
  =         =            محزز الحیود  تعریف الطالب محزز الحیود  2  27
  =         =            استقطاب الضوء  تعریف الطالب استقطاب الضوء  2  28
ستقطاب تعریف الطالب انواع اال  2  29

  ومعادالتھ
  =         =            انواع االستقطاب

امتحان الشھر الرابع نظري   2  30
  وعملي

    نظري وعملي    امتحان الشھر الرابع


