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   تحليل الطيفي والنووي البتجارب  المتعلقه الفيزياء متعلمين المعرفة بمبادئ اكساب ال -
 وعن الفيزياء االطياف  المعرفة  هذه ت االيجابية ازاءتنمية االتجاها -
  والفلورة  الطيف واالطياف  وكيفيه عمل جهاز المطيافالبحث في رف على مناهج التع -
 وعالقة اجهزه الطيف ومكوناتها   طيفال ى المفاهيم االساسية فيالتعرف عل -
لعمل جهاز وتهيئه الطالب لمعرفة الفكره االساسية  اهات االساسية في دراسةالتعرف على االتج -

المطياف واالجهزه البصرية المستخدمة ضمن ترددات طيفية , والتاثيرات الخطيه وغير الخطية  
 ومكونات االجهزة . 

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. 



 وانواع  االجهزة المطيافية   الطياف االتعرف على اهداف علم  -
وتطور االجهزه  الطيف الناتج للطيف  وتحليل لم عين بالتطور التاريخي لتشكيل معرفة المتعلم -

 المستخدمة 
 . االجهزة وما فائدتها هذه وكيفية عمل  و المطياف عمل دا التعرف على مب -
البصرية والطيفية وتحليل الطيف المار خالل  قوانين الفيزياءعرفة النظرية في مجال اكتساب الم -

 . االجهزة 
 لهذه االدوات وطرق االستفاده منها.  ومعرفة المميزات   النتائج المترتبة على هذه القوانينرف على التع -
 على تجارب في المختبر التدريب عملية من خالل اكتساب مهارات  -
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وربط المحاضرات   للتعليم الحضوري شو عمال للتكنولوجيا التعليم )الداتاتضمين طرائق التدريس است  -
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   وغيرها   FCCطريقة التعلم عن بعد بواسطة عقد االجتماعات االلكترونية بواسطة) كوكل ميت او   -
 ( للتعليم االلكتروني
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