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فيما   العلميةأعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -أ
 يتعلق بعلوم فيزياء البصريات و الليزر و ارتباطها بالمجاالت الطبية 

 في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  و العمليه تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية -ب 

 فيزياءعلوم تمكين الخريج من مواصلة دراسته العليا واستيعابه المستجدات والتطورات في مجال  -ت 
 مجاالت الفيزياء الطبية ب و ارتباطهاالبصريات و الليزر 

 العلمية أعداد الطلبة إعدادا علميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  -ث

 تمكين الطلبة من تطبيق األساليب العلمية في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  - ج

  بالبحث العلميالخاصة    األخالقيةمية وتطوير االتجاهات والقيم تن - ح

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 الطلبة من اكتساب المهارات األساسية المتعلقة بالبحث العلمي والعمل في القطاع العام والخاص تمكين  -خ

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  األهداف المعرفية -أ
 تعريف الطلبة بمفاهيم و اساسيات البصريات و الليزر العامة و تطبقاتها     -1أ
 اعتماد أساليب تفكير منهجيه متناغمة مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة   -2أ
   في الطبيعةو العمليه توظيف المهارات المعرفية   -3أ
 تبني أساليب تعلم معمقة ضامنة للفهم والتطبيق  - 4أ
 تزويد المتعلمين بتغذية راجعه مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة    -5أ
 تعلم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة . اكتساب إستراتيجيات ال  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارات تتعلق بإدارة   – 1ب 
 مهارات تنظيم عملية التعلم والتعليم   – 2ب 
   والبحث العلميمهارات التقويم    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعلم باستمرار وتقلل من االعتماد على التدريسي 
 والسبورة الذكيةوباعتماد الداتو شو   يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعليم  -
 الصحيح التعلم الواقعي والمفاهيمي  ذو المعنى    -
 كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -
 

 طرائق التقييم       

الموضوعيه  الفصلية منها اثناء البرنامج   االختبارات التحصيلية بأنواعها المختلفة  التحريرية  المقالية و
 النهائية منها   و العمليه و  التعليمي

 المالحظة لألنشطة التعليمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  
 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ( على  يركز  -اهتماما  يبدي -)يصغي  التالية األفعال يتضمن : االستقبال -أ
 ( يتعاون – يشارك - )يبادر التالية  األفعال يتضمن: االستجابة -ب
 ( يهاجم  –  يحترم –  عن  )يدافع التالية  األفعال يتضمن: القيم تكوين -ج
 ( أحكاما  يصدر –  يختار   – )ينظم التالية األفعال يتضمن: التنظيم -د

 ( على يعتمد –  يمارس  – النظر )يعيد التالية األفعال يتضمن: بالقيمة التمسك  -هـ
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 طرائق التعليم والتعلم      

حل  –االستقصاء   –التعلم التعاوني  –االستجواب  –المناقشة   –استعمال طرائق تدريس متنوعة )اإللقاء 

 المشكالت ( 

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحصيلية التحريرية ) المقالية  والموضوعية ( 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 مهارة البحث العلمي   -1د 
 ( العملي التحليلي   اإلبداعيالناقد  )المختلفة  بأنواعهمهارات  التفكير   -2د 
 مهارات التدريس   -3د 
 التقويم والقياس التربوي -4د   
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

المشار اليها في       

المحور السابق  

وكل حسب 

 المحتوى 

Light Rays 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Wave Optics  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Light Propagation in 

Matter 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Optical Imaging, 

Lenses 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Coherence and 

Interference 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 

Light and Matter  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
The Lasers  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 

Solid States Lasers -

Gas Lasers- Tunable 

Lasers 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = 
Laser Dynamics  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = 
Semiconductor Lasers  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = 
Diode Laser  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = 

Light Sensors  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = 
Quantum Sensors  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = 

Laser spectroscopy: 

laser induced 

Fluorescence- 

Absorption and 

Dispersion 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = 
Laser spectroscopy: 

The spectral line 

width- Doppler- Free 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
- Optics, Light, and Lasers” by Dieter 

Meschede, 2004 Wiley-VCH Verlag GmbH & 

Co. KGAA, Weinheim. 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
Laser Fundamentals ,  William T. Silfvast 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   العلمية ،التقارير ،.....()المجالت 

1. Handbook of Optics” 2nd ed. Vol. III 
“Classical, Vision and x-ray optics” by 
Michael Bass. 2000, McGraw-Hill. 

 
2. “Handbook of Optics” 3rd ed. Vol. I 

“Geometrical and Physics optics, 
polarized Light, Components and 
Instruments” by Michael Bass. 2000, 
McGraw-Hill. 

 
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

https://www.hazemsakeek.net/ 
https://www.googlescholar 
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spectroscopy – Light 

Forces 
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