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  تطبیقات اللیزر وصف مقرر

  

  وصف المقرر

  

 التكنولوجیةالجامعة  المؤسسة التعلیمیة .١

  العلمي م العلوم التطبیقیةقسم   القس  القسم الجامعي / المركز .٢

 تطبیقات اللیزر اسم / رمز المقرر .٣

 فیزیاء اللیزربكلوریوس  البرامج التي یدخل فیھا .٤

 الرابعة/المرحلة الطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة .٥

 ٢٠١٧-٢٠١٦ سنوي الفصل / السنة .٦

 ساعة ١٢٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨
٢٠١٦  

  
 

 أھداف المقرر .٩

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

المعلومات العلمیة والتطبیقات العملیة في  فیزیاء اللیزرلطالب  تطبیقات اللیزرتوفر مادة     

المختلفة التي افرزتھا كیفییة استخدام منظومات اللیزر منخفظة وعالیة القدرة في التطبیقات 

التكنلوجیات المعاصرة. یتعلم الطالب في ھذا المقرر خصائص اشعة اللیزر التي تناسب مختلف 

التطبیقات وكذلك االسس العملیة لتوطین منظومات اللیزر في مجاالت متعددة قد ال تستطیع 

  الطرق التقلیدیة ان تؤدیھا بنجاح.
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  بخصائص منظومات اللیزر التي تالئم مختلف التطبیقات العملیةتعریف الطالب  -١

 الجانب العلمي لتفاعل اشعة اللیزر مع مختلف المواد الصناعیة ومع االنسجة الحیةتعلیم الطالب  -٢

الطالب كیفیة ایتخدام اشعة اللیزر في المجال الطبي خصوصا مجال القسطرة باللیزر وتفتیت تعلیم  -٣

 الحصى باللیزر والتجمیل وعالج االمراض الجلدیة وتحفیز الخالیا وازالة الشعر بصورة دائمیة .....

ك واللدائن) تعلیم الطالب طرق استخدام اشعة اللیزر في مكننة المواد الصناعیة (المعادن والسیرامس -٤

 وكیفیة لحام المعادن وقطعها وتصلیدها وتسبیكها ومعالجة عیوبها باستخدام اشعة اللیزر.

طرق استخدام منظومات اللیزر في انجاز القیاسات الهندسیة بدقة عالیة وفي توظیف الطالب  لیمتع -٥

 اشعة اللیزر في عملیات السیطرة النوعیة وفي العروض الفنیة.

یة اجراء القیاسات البیئیة لمعرفة التلوث وفي كیفیة استخدام اشعة اللیزر وااللیاف تعلیم الطالب كیف -٦

تصاالت وفي الزراعة والري وتسویة التربة وفي بناء الجسور والطرق ومد الضوئیة في منظومات اال

 انابیب النفط والماء ........

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
  بمختلف التطبیقات العملیة الشعة اللیزرتعریف الطالب  - ١أ
طریقة توظیف منظومات اللیزر مع االجھزة العملیة االخرى النجاز مختلف تعریف الطالب - ٢أ

 التطبیقات.
  العلمیة من اجل الحصول على افضل النتائج عند استخدام اشعة اللیزر.ادراك الطالب تنمیة  - ٣أ
 تعلیم الطالب مكامن الخطر عند استخدام اشعة اللیزر والسبل الكیفیلة لتجنب االخطاء والضرر. - ٤أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  والتصامیم المختبریة لنجاز تطبیق معین بنجاح.تمكن الطالب من كیفیة رسم المخططات  – ١ب
  اللیزر.منظومات تنمیة المھارات االدائیة في استخدام  – ٢ب
  التطبیق وخصائص منظومة اللیزر المطلوبة.ن الطالب في الربط ما بین متطلبات یتمك – ٣ب
 المتطلبات العملیة النجاز تطبیق الشعة اللیزر بنجاح.اختیار تثقیف الطالب بطرق  - ٤ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 في الصف. المحاظرات النظریة -١
 الحصص العملیة في المختبر. -٢
 السمنارات -٣

 طرائق التقییم      
 االمتحانات الفصلیةو  االمتحانات المفاجئة -
 .االمتحانات النھائیة -
  المناقشات المفتوحة داخل الحصة الدراسیة. -
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 البنیة التحتیة  .١٢

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

-John Ready – Industrial applications of lasers 
- Yariv – optical electronics 
- Walid K. Hamoudi- Laser applications in 
Communications 
- Lecture notes 

 
 
 
 
 
  

  مھارات التفكیر -ج
  ادراك الطالب في وضع آلیات تطبیقات لیزریة مختلفةتحفیز التفكیر االبداعي في اظھار  -١ج     
  والمتطلبات المیدانیة المختبرالقدرة على التمییز بین متطلبات  -٢ج
 الفھم العمیق آللیات استخدام اشعة اللیزر في مجاالات مختلفة.القدرة على تقدیم مشروع یتضمن  -٣ج

 طرائق التعلیم والتعلم     

 .االطالع على النتاجات من خالل المواقع االلكترونیة والكتب ذات االختصاص -
  الحوار المشترك ما بین الطلبة ضمن مجامیع . -
  
 

 طرائق التقییم    

 الحوار المفتوح واالجابة على االسئلة داخل الحصة الدراسیة. -
 والمناقشات. ةشفھیات المتحانالا -
  االمتحانات التحریریة. -
 

  والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف  -د 
اقتراح افضل الطرق النجاز عمل ما باستخدام اشعة تنمیة القدرة الفردیة لدى كل طالب في   -١د -

 اللیزر.
 في ما انجزه.وتعزیز ثقة الطالب التخرج   على الدفاع عن مشروعالقدرة  - ٢د -
  .لتحفیز روح التعاون الجماعيداخل المختبر العمل ضمن مجامیع الطلبة  -٣د -

 

 بنیة المقرر .١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

٣- ٢-١ -
٤ 

  ٤أ – ٣أ – ٢أ - ١أ ٨

تعریفیة بمفردات مادة  اتمحاضر 

تطبیقات اللیزر ومقدمة عن 

محتویات المقرر واالسس العلمیة 

في كیفیة استخدام منظومات 

 اللیزر.

+ نظري
حصة 

 مختبریة

مشاركة 
 الطلبة

٧- ٦-٥ -
٨ 

 استخدام اللیزر في الصناعة  ٢ب – ١ب - ٤أ –٣أ– ٢أ ٨
نظري 

 عملي+
مشاركة 

 الطلبة
١٠-٩-

١٢-١١ 
 اللیزر في الطب استخدام   ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ ٨

نظري 
 عملي+

مشاركة 
 الطلبة

١٤-١٣-
١٦-١٥ 

٨ 
 -٢ب -١ب – ٤أ – ٣أ – ٢أ

 ٣ب

استخدام اللیزر في االنصاالت 

 ونقل المعلومات

+ نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

١٨-١٧-
٢٠-١٩ 

٨ 
  - ٢ب – ١ب  – ٤أ– ٣أ - ٢أ

 ٣ب

 استخدام اللیزر في القیاسات

 القیاسات

نظري + 
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

٤ ٢٢-٢١ 
 – ٢ب- ١ب – ٤أ -٣أ  – ٢أ

 ٣ب

استخدام اشعة اللیزر في قیاسات 

 البیئة والتلوث

+ نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

 ٣ب - ٢ب - ٣أ -  ٢أ ٢ ٢٣
استخدام اشعة اللیزر في فحص 

 التصامیم المعماریة واالنشائیة
 نظري

مشاركة 
 الطلبة

 ٤ب -٣ب - ٣أ -  ٢أ ٤ ٢٥-٢٤
استخدام اشعة اللیزر في تطبیقات 

 السیطرة النوعیة
 + نظري

تقییم التقدیم 
العملي+تقدیم 

 تقریر

 ٢ب -١ب - ٤– ٣أ -  ٢أ ٤ ٢٧-٢٦
استخدام اللیزر في التصویر 

 المجسم والعروض الفنیة

+ نظري
 عملي

مشاركة 
 الطلبة

٢٩-٢٨-
٣٠ 

 نطري مراجعة  ٤
مشاركة 

 الطلبة



٤ 

 

 القبول  .١٣

  المتطلبات السابقة

 ٥٠ أقل عدد من الطلبة 

 ٧٠ أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

 
 


