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تهدف الماده الى تنميه قدرات الطالب على فهم كيفيه ايجاد الحلول وتمثيل ألغلب المسائل والضواهر   -

الفيزيائيه وكذلك التواصل مع الكومبيوتر كاداه اساسيه في وصف األفكار ومتابعه حلها ومقارنه  

 النتائج 

   العلميه والتفكير السليمتنمية االتجاهات االيجابية ازاء المعرفة  -
-  
 التعرف على انواع انتقال اثر التعلم   -
 التمكن من معرفة المقصود بالتغذية الراجعه وابرز نظرياتها   -

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

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

 وصف البرنامج. 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

كيفيه بناء منظومه محاكاه ألغلب المسائل والضواهر الفيزيائيه وكذلك التواصل مع الكومبيوتر كاداه     -

 اساسيه في وصف األفكار ومتابعه حلها ومقارنه النتائج 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 والقيمية الوجدانية االهداف  -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي + االختبار العملي –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  + االختبارات العمليه
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في 

وكل   23المحور 

 حسب موضوعه  

Mathematical 
functions  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

2 2  
1-D, 2-D, 3-
D,Functions  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

3 2  
Statistical concept 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

4 2  
Mean, variance, 

median  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

5 2  
Chi-square 

AAE,ASE,RMSE 
 –االلقاء 

 –المناقشة 

 االستجواب  

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

6 2  

Probability 
distribution 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

7 2  
Bionomial 

distribution  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

8 2  
Exponential 
distribution  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

9 2  
Poisson distribution 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

10 2  
Fourier Modeling 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

11 2  
1-D Fourier 

transformation   االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

12 2  

2-D Fourier 
transformation 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه



13 2  
convolution 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

14 2  
Optical modeling 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

15 2  
Aperture modeling 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

16 2  
 مراحعه شامله 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

17 2  
 –االلقاء  عطلة نصف السنة 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

18 2  

Point spread 
function 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

19 2  
Modulation transfer 

function   االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

20 2  
Diffraction patterns 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

21 2  
Single slit 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

22 2  
Double slit 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

23 2  
Multi slits 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

24 2  

applications  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

25 2  

Lens design-design 
requirements-lens 
optimization-thin 

film  

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

26 2  
Optical testing 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه
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 القراءات المطلوبة : 

 كتب المقرر ▪
▪       

  .1-physical modeling in matlab 

By Allen Downey – green tea press, 2008 
2-Modeling and simulation of system using matlab and 
simulink 
By Devendra  K. Chaturedi - 2009 

تأخذ افكارها من كل كتب الفيزياء   modelingباالضافه الى المصادر اعاله فان ماده  
 مفردات منهج مأخوذه من مواد قسم الفيزياء المختلفه 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية  (ب 

 ،مواقع االنترنيت ،..... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي12

27 2  
Optical astronomy 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

28 2  
Introduction to 

image processing  االلقاء– 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

29 2  
Digital image ,type 

of image 

 –االلقاء 

 المناقشة 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

30 2  

Image algebra, 

image filtering, 

Image translation , 

scaling, shifting, 

types of histogram, 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

31 3  

FFt for digital image  االلقاء– 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

التحريرية 

 والعمليه

      
      



 

 

 


