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  موذج وصف المقررن                               

  

  وصف المقرر

  

  

 كلیة العلوم–جامعة دیالى  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم الفیزیاء    المركز/  علمي القسم ال .2

 303PHLAفیزیاء اللیزر  رمز المقرر/ اسم  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

  السنة/ الفصل  .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8
فھم و طبیقات الفیزیائیة والعسكریة والطبیة والت أھمومعرفة  لمادة اللیزر الفیزیائیة  المبادئلطالب تعلیم ا

و استنباط  االستكشافعلم الفیزیاء بالدراسة و  یتناولھا التيمعرفة و دراسة معظم الظواھر الطبیعیة 
لعلم الفیزیاء  األساسیة القوانیناسة فھم و معرفة و در وكذلك  بھا المتعلقةو النظریات  المفاھیمو  المبادئ
  وربطھ بأشعة اللیزر لفھم سلوك وتصرف ھذه األشعة  الحدیثة

لعلم الفیزیاء و  لقیم العلمیة و الفنیة تعلم الفیزیاء و تقدیر ا فيوالرغبة لدى الطالب  لحماس إثارة ا - 1
حیاتنا  فيتواجھنا  التي اكلوالمشمن الصعوبات  الكثیرفھم الظواھر الطبیعیة وقدرتھ یف حل فائدتھ ی
  .الیومیة

 التيالنظریة و العملیة  المشاكلمن الصعوبات و  الكثیرحل  فيیر العلوم الفیزیائیة لتطبیقھا القدرة على تطو - 2
 .تواجھ 

الفیزیائیة و تطبیقھا و إجراء البحوث العلمیة  المفاھیمفھم و عرض النظریات و  جعل الطالب قادر على  - 3

 .ھاوتشجیع

 .اإلنتاجیة المؤسساتباحتیاجات  اإلمكانمتمیزة مرتبطة قدر  بحثیةبیئة  ریتوف - -4

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 

 ؛.رنامجالب
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للعلوم التقدم السریع  لمسایرة المتخصصة والمھنیةوتأھیل الكفاءات العلمیة  المعرفةإثراء  في اإلسھام - -5
 لمجتمع معاجلة قضایا ا فيوالتقنیة وللمساھمة 

 .ذلك برامج التأھیل والتدریب بنا في تطویر كوادر القسم البشریة برامج  فيقدماً  المضي - -6

  

  

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  .اللیزر أشعةفھم  معرفة وتمكین الطلبة من الحصول  على أ -1أ
  .اللیزر فھم ممن تتكون منظومةلحصول  على معرفة وتمكین الطلبة من ا -2أ
  .خطط ضخ اللیزر لطلبة من الحصول  على معرفة تمكین ا  -3أ
  .أنواع اللیزرات معرفة ة من الحصول  على تمكین الطلب -4أ
 .معرفة تطبیقات اللیزر في كافة مجاالت الحیاة  ة من الحصول  على تمكین الطلب  -5أ

  .عة اللیزر مخاطر تلك االشعة معرفة كیفیة التعامل مع أشة من الحصول  على تمكین الطلب  -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  - 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
  مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   
  رح والتوضیح الش    -
 باالنتقاالت االلكترونیة  تفكیرتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات ال   -

  .الحداث انبعاث محفز الذي بدوره یعد اھم شرط لحدوث اشعة لیزر
  یل تتطلب التفكیر والتحل نتاجات اشعة  اللیزرلمناقشة تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  
 

 طرائق التقییم      

 - .الفصلیة و النھائیة االختباراتشفھیة و ال -التحریریة  –التفاعلیة  -القصیرة  االختباراتبما فیھا  االختبارات

المناقشات و  - . أوراق العمل والتقاریر والبحوث العلمیة - .الفروض و التمارین و التكلیفات المنزلیة او الصفیة
  Work Shops ورش العمل - . مشروع بحث جماعي - . المساھمات الصفیة
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
     فیزیاء الحدیثةاء العرب في الر الطالب إسھام علمأن یقد  -1ج
  
  .ان یشارك الطالب في اجراء الترصیف الضوئي لمنظومة بصریة  -2ج
  ساسي لمنظومة الجھاز اللیزريف على التركیب االن یحاول الطالب التعرا-3ج
   جعل الطالب قادر على المقارنة بین انماط التشغیل للمنظومة اللیزریة  -4ج

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة 
  الشرح والتوضیح     -
 باالنتقاالت االلكترونیة  تفكیرتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات ال   -

  .الحداث انبعاث محفز الذي بدوره یعد اھم شرط لحدوث اشعة لیزر
  تتطلب التفكیر والتحلیل  نتاجات اشعة  اللیزرلمناقشة موعات نقاشیة خالل المحاضرات تكوین مج  -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
  
  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت  -1د
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -3د
  ومنھا معھد اللیزر العالي للمراكز البحثیة نیة الزیارات المیدا  -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب بمعنى  5 1
)  LAZER(كلمة لیزر 

   ونظرة تاریخیة عن اللیزر 

مقدمة تعریفیھ عن اشعة 
اللیزر وتاریخ العلمي لھذه 

 االشعة 

  السبورة والداتا شو

ض وفي بع
االحیان 

االستعانة بجھاز 
اللیزر من 

 المختبر 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

تعریف الطالب على  5 2
نظریة بالنك واالشعاع 

 الكھرومنغناطیسي 

نظریة بالنك واالشعاع 
 الكھرومغناطیسي

= = 

تعریف الطالب على  5 3
 اسس عمل اللیزر

 = = زراسس عمل اللی

تعریف الطالب على  5 4
 طرق الضخ

التوزیع المعكوس 
 وانظمة الضخ

= = 

تعریف الطالب على  5 5
مكونات منظومات 

 اشعة اللیزر االساسیة 

مكونات منظومات 
 اشعة اللیزر االساسیة

= = 

تعریف الطالب على  5 6
 طرق الضخ

 = = طرق الضخ 

تعریف الطالب على  5 7
 المرنان وانواعھ

 = = نان وانواعھ المر

تعریف الطالب على  5  8
 االنماط وانواعھا 

االنماط الطولیة 
 والمستعرضة 

= = 

معرفة الطالب على  5  9
التضمین للنتاج 

 اللیزري

 = = تضمین نتاج اللیزري

معرفة الطالب لعامل  5  10
 النوعیة وقدرة اللیزر 

-Qعامل النوعیة 

swishing  

= = 

 معرفة الطالب لشرط 5  11
 االستقرار

 = = شرط االستقرار

معرفة الطالب لخواص  5  12
 اللیزر

 = = خواص اللیزر

معرفة الطالب لحل  5  13
مسائل حول السطوع 
 وزاویة انفراج اللیزر

 = = مسائل 

معرفة الطالب على  5  14
انتقال اللیزر خالل 

 العدسات 

انتقال اللیزر خالل 
 العدسات 

= = 

 = = امتحان الفصل االول  امتحان الفصل االول   15

معرفة الطالب النواع   5  16
  راتاللیز

 = =  اتانواع اللیزر
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 البنیة التحتیة  .12

وليد خلف .خالد عبد احلميد  و د.دد/تاليف ضويات الكم والليزر  - 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 محودي 

 سهام قندال / اشعة الليزوتطبيقا�ا  تاليف   - 2

معرفة الطالب  5  17
  للیزرات الحالة الصلبة 

 = =  لیزر الحالة الصلبة 

معرفة الطالب  5  18
  للیزرات الحالة الغازیة

 = =  لیزر الحالة الغازیة

معرفة الطالب  5  19
للیزرات اشباه 

  الموصالت 

 = =  ر اشباه الموصالتلیز

معرفة الطالب  5  20
للیزرات الجزیئیة 

  والحالھ السائلة 

-لیزر الجزیئیة 
  الصبغة 

= = 

معرفة الطالب  5  21
بتطبیقات الصناعیة 

  الشعة اللیزر

تطبیقات الصناعیة 
  الشعة اللیزر

= = 

معرفة الطالب   5  22
بتطبیقات العسكریة 

  الشعة اللیزر

 = =  تطبیقات العسكریة

معرفة الطالب   5  23
بتطبیقات الطبیة 

  االشعة اللیزر

 = =  بتطبیقات الطبیة

معرفة الطالب الشعة   5  24
  اللیزر واالتصاالت 

 = =  اللیزر واالتصاالت

معرفة الطالب   5  25
بتطبیقات في الھندسة 

المیكانیكیة الشعة 
  اللیزر

تطبیقات في الھندسة 
المیكانیكیة الشعة 

  اللیزر

= = 

فة الطالب الشعة معر  5  26
اللیزرفي التصویر 

  المجسم 

اللیزرفي التصویر 
  المجسم

= = 

معرفة الطالب   5  27
بتطبیقات الشعة 

  اللیزرفي القیاسات

 = =  اللیزرفي القیاسات

معرفة الطالب لمساوئ   5  28
  اللیزر  

 = =  مساوئ اللیزر  

معرفة الطالب   5  29
 بالمخاطر واحتیاطات

السالمة من اجھزة 
  زراللی

 مخاطر واحتیاطات
السالمة من اجھزة 

  اللیزر

=  =  

  =  =  امتحان الفصل الثاني  امتحان الفصل الثاني     30
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عصام جورج .فاحل حسن محدي   وود.تاليف د/ زر وتطبيقاته  اللي - 3

 مشاين 

 LAZER PHSICS AND APPLACTION-1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

,L.TARASOV.  
2-Basics of Laser Physics,kralF.RENK 

  

 - 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

 لينكيل. بيال آملولف   الليزرات - 4

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

WWW.LAZER.COM 

 http://www.books-cloud.htm  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .طورات العلمیة للمجالت العلمیة الحدیثة ومواكبة اھم الت المراجعة الدوریة -1 
  ورسائل الماجستیر والدكتوراه في االختصاص   علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال- 2
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة- 3
  
  
  
  
 

  


