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  اساسیات اللیزر)(نموذج وصف 

  

  وصف المقرر

  

 الجامعة التكنولوجیة المؤسسة التعلیمیة .١

  العلمي مالعلوم التطبیقیة /فرع اللیزرقسم   القس  القسم الجامعي / المركز .٢

 ٢٠٢/ اساسیات اللیزر   اسم / رمز المقرر .٣

 علوم فیزیاء اللیزربكلوریوس  البرامج التي یدخل فیھا .٤

 الثة/المرحلة الثالطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة .٥

 ٢٠١٧-٢٠١٦ سنوي الفصل / السنة .٦

 ساعة ١٢٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨
٢٠١٧  

  
 

 أھداف المقرر .٩

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

       مـع كــل انفتـاح جديــد ١٩٦٠مـع اتسـاع رقعــة اسـتخدام و تطبيقــات الليـزر منــذ اكتشـافه للمــرة االولـى عــام ،

لباب من ابواب العلوم و التكنلوجيا المعاصرة،فقد اصبح الليزر اليوم اداة متعددة االوجه لخدمة تطبيقات متعددة 

المعلومات و البيانات و الصور عبر الفضاء،و هو  ايضا،فهو اداة للقطع واللحام و التثقيب للمواد،وهو اداة لنقل

ـــر. ـــدقيق،و هـــو اداة للقيـــاس و التحســـس و الكشـــف،وغير ذلـــك كثي  اداة للجراحـــة و المعالجـــة و التشـــخيص ال

اعتماد منهج دراسي يغطي أكبر مساحة ممكنة من الجوانب العلمية والهندسية األساسية المتعلقـة  لمقرريتضمن ا

سعة االنتشار وبما يناسب مستوى الطلبة الدارسين إلى الحد الذي يوفر للخريج قاعدة معرفية بالليزر وتطبيقاته وا

 خريج.للمالئمة تخدم األهداف الالحقة 

 



٢ 

 

  تزويد الطالب بالمعرفة األساسية لعلوم الضوء والليزر بصورة وظيفية تمكنه من فهم الضوء والليزر وتطبيقاتها. .١

  تنمية االتجاهات العلمية عند الطالب بحيث ينظر إلى األشياء نظرة موضوعية قائمة على األساس العلمي السليم. .٢

الضوء والليزر أي خلق وعي متكامل بأهمية منظومات الليزر  إعداد طالب يتمتعون بالمهارات في استعمال تكنولوجيا .٣

  وتطبيقاتها ووسائل التعامل معها وتوظيفها.

إعداد الطالب للمستقبل عـن طريـق بـث الـوعي التكنولـوجي وتسـليحه بالمهـارات الفنيـة والقـدرة علـى اإلبـداع وتنميـة  .٤

  موهبة االبتكار لديه والعمل الجماعي.

ونوا قادرين على البحث الذاتي عن المعلومـات ، وأن يصـبحوا طالبـًا إيجـابيين فـي الوصـول إعداد الطالب بحيث يك .٥

 إلى المعلومة بذاتهم.

  إعداد الطالب لمتطلبات سوق العمل.  .٦

  إكساب الطالب القدرة على اتخاذ القدرة. .٧

  

 
 

  

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
أساســيات عمــل وتوليــد الليــزر ومبادئــه وتصــاميم منظوماتــه وطرائــق الضــخ فــي منظومــات الليــزر وأنواعــه  التعــرف علــى .١

  وتقنياته وشروط عمل أجهزة الليزر وأنواع الليزرات من حيث نوع الوسط الفعال المستخدم لتوليد شعاع الليزر

 والبيئات العملية التعرف على بعض استعماالت الليزر في مجاالت الطب والصناعة واالتصاالت .٢

 التعرف على طبيعة منظومات الليزر ومكوناتها وإدراك العالقة بينه وبين العلوم األخرى. .٣

 التعرف على مقدرة منظومات الليزر في دخول مجاالت العمل ومواكبة التطور في مجاالت العلوم والثقافة المعاصرة. .٤

 .التعرف على أهمية الليزر في حياتنا اليومية وسوق العمل .٥

 يتعرف الطالب على القواعد التي يجب مراعاتها عند استخدام الليزر. .٦

 يتعلم الطالب كيفية الحفاظ على جهاز الليزر من المؤثرات البيئية وأخطاء التشغيل. .٧

  

  

  

  

. 



٣ 

 

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 التعرف على اإلشعاع و أهميته في الحياة اليومية.  - ١

التعرف على االنبعاث و أنواعه و مصادر الضوء التقليدية و هذه الخواص ليست مفصولة عن بعضها البعض و إنما هي 

  .مترابطة و تأثيرها مشترك على التطبيقات لهذه األشعة من اجل القيام بعمليات تصنيعية 

  و مبادئه   التعرف على اسس عمل الليزر و تأهيله العكسي - ٢      

  عه و تقنياته  .واالتعرف على طرق الضخ في منظومات الليزر و ان - ٣

  التعرف على كل نوع من انواع المرنان و عالقته بنوع التطبيق  - ٤

التعرف على كيفية دعم التكبير الحادث في الوسط الفعال نتيجة االنبعاث المحفز و توجيهه و المحافظة عليه  - ٥

 أثير المتطلبات المذكورة في الفصول السابقة على نتاج الليزر أحادي الموجة . التعرف على كيفية ت

 التعرف  على كيفية التشغيل المستمر و التشغيل المعتمد على الزمن و تأثيره على نتائج الليزر و خصائصه.- ٦

  التعرف على شروط عمل اجهزة الليزر و انواعه من حيث التشغيل  - ٧

 في الحياة اليومية .التعرف على أشعة الليزر و أهميته  .- ٨

التعرف على االختالف بين هذه االشعة و مصادر الضوء التقليدية و هذه الخواص ليست مفصولة عن  - ٩

بعضها البعض و إنما هي مترابطة و تأثيرها مشترك على التطبيقات لهذه األشعة من اجل القيام بعمليات 

 تصنيعية.

  تلفة التي تستخدم في عمل الليزر .التعرف على أنواع الليزر و األوساط الفعالة المخ - ١٠

 االتعرف على انمتط الليزر  وانواعه (الطولية +المستعرضة ) . - ١١

 التعرق على تقنيات الحد منها . - ١٢

 التعرف على اتساع عرض الخط لليزر وانواعة المتجانس والغير متجانس ). - ١٣

 التعرف على تقنيات توليد النبضات الليزرية القصيرة . - ١٤

  مفتاح عامل النوعبة - أ

  قفل االنماط  - ب

 اخماد الحجرة .- ج

  

  

  

 
  
    

 طرائق التعلیم والتعلم      

 العملیة االسبوعیة في الصف. جراء التجارب ا - ١
 .التدریب الصیفي  على تشغیل منظومات اللیزر في حقل العمل  - ٢
 .power pointمحاضرات نظریة و محاضرات  - ٣
  انواع منظومات اللیزر وتشغیلھا .زیارات میدانیة لتعرف على  - ٤



٤ 

 

  

                               

 
 

 طرائق التقییم      
 .االمتحان االسبوعي (كوز ) -
 . التقییم الفصلي االول   -
 امتحان نصف السنة . -
 تقییم عملي . -
 سمنارات جماعیة (تقسیمھم الى مجامیع ) نھایة السنة ضمن التقییم الفصل الثاني. -

  التقدیم النھائي. -
 
  مھارات التفكیر -ج

  .قدراتھ في تصمیم منظومات اللیزر تحفیز التفكیر االبداعي في اظھار  -١ج     
  تشغیل منظوات اللیزر المختبریة والتعامل معھا القدرة على  -٢ج
  .التفكیر في صیانة والحفاظ على منظومات اللیزر  القدرة على  -٣ج
  .القدرة على التفكیر في تصمیم منظومات الضح وخصوصا مجھزات القدرة  -٤ج
  

  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 االطالع على النتاجات من خالل المواقع االلكترونیة والكتب ذات االختصاص. -
  . البحث خالل االنترنیت للحصول على اخر المستجدات لسمنارات  -
  
 

 طرائق التقییم    

 االسبوعیة الصفیة والمنزلیة واالمتحانات.التقادیم  -
مع مناقشة البحث بین . المجامیع المقدم من قبل  سمنرات امتحان شفھي یتضمن شرح مفصل لل -

  .الطلبة انفسھم واستاذ المادة
 
  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 تقدير الطالب لدور الليزر في خدمة المجتمع وقطاعاته المختلفة.  .١

تقدير الطالب لآلثار السلبية الناتجة من عدم توفر منظومات الليزر أو عدم توفر الكادر المتخصـص للعمـل عليهـا فـي  .٢

 القطاعات التي يمثل الليزر أحد أهم عناصرها.

عمـــل بعـــد التخـــرج وخاصـــة فـــي مجـــال الليـــزر إذا كـــان ضـــمن تعزيـــز الثقـــة فـــي نفســـية الطالـــب بإمكانيـــة إيجـــاد فـــرص  .٣

 اختصاصه.

 صقل مهارات الطالب في استخدام تكنولوجيا الليزر. .٤

 



٥ 

 

 بنیة المقرر .١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

 ١بوأ ١ ٢ ١

محاضرة تعریفیة بمفردات مادة 

مع مقدمة ..... اساسیات اللیزر 

تعریفیة عن ماهو اللیزر وفرقه 

 عن المصادر التقلیدیة ......

+ نظري
عرض 

power 
point 

مشاركة 
في  الطلبة
 النقاش

 ب٢أ،١ ٢ ٢
  ، وماعو فكرة الليزرماهي 

 التأهيل العكسي و شرط العتبة
 نظري

مشاركة 
الطلبة في 

 النقاش 

 ب٣ ٢ ٣
التعرف على طرق الضخ يف 

 عه و تقنياته  واالليزر و ان منظومات
  نظري

مشاركة 
الطلبة في 

 النقاش

 ب٤   ٢ ٤

 محاضرة عن 

التعرف على كل نوع من انواع 

  املرنان و عالقته بنوع التطبيق 

 

 + نظري
مناقشات 

 الطلبة

 ب٥ب +٤ ٢ ٥

التعرف على كيفية دعم التكبري 

احلادث يف الوسط الفعال نتيجة 

احملافظة  االنبعاث احملفز و توجيهه و

  عليه أحادي املوجة .

التشغيل املستمر و التشغيل و 

 املعتمد على الزمن 

 
 

 نظري
مشاركة 

 الطلبة بالقاش

 ب٦ ٢ ٦

التعرف على شروط 

عمل اجهزة الليزر و 

انواعه من حيث 

 التشغيل 

لتعرف على شروط عمل اجهزة ا

  الليزر و انواعه من حيث التشغيل .

 

 + نظري
مناقشات 

 الطلبة

 ب٧ ٢ ٧
التعرق على خصائص حزمة 

 اللیزر
 مظري

مشاركة 
 الطلبة 

 تقییم نظري التعرف على انماط اللیزر وانواعه ب٨  ٨



٦ 

 

  

 البنیة التحتیة  .١٢

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
  المقرركتب 
      أخرى 

 ضوئیات الكم  واللیزر. -
   .اللیزرات -
 ( Laser principle) اساسيات الليزر  -

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )

تعلیمیة وتثقیفیة لموسسات الدولة حول اللیزر دورات اقامة 

  وتطبیقاته.

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 

التعلیم المهني /قسم محاضرات لضیوف من ذوي االختصاص 

 صیانة منظومات اللیزر الصناعیة 

  

 القبول  .١٣

  المتطلبات السابقة

 ٥٠ أقل عدد من الطلبة 

 ٧٠ أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

 
 

 ب٩ ٢ ٩
التعرف على اتساع عرض الخط 

 وانواعه

+ نظري
 tعرض 

 

 مناقشة  نظري تقنیات تولید النبضات القصیرة  ب١٠ ٢ ١٠

 ب١١ ٢ ١١
التعرف على تقنیة عامل النوغیة 

 وطرقها 
 نظري

نقاش مع 
 الطلبة 

 ب١٢ ٢ ١٢
تقنیة قفل تعریفیة  محاضرة

               االنماط وطرائقه
  +نظري

 مناقشة الطلبة  نظر التعرف على تقنیة اخماد الحجرة  ب١٣ ٢ ١٣


