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Geometrical Optics :اسم المادة 

 :مقررالفصل الفصل الدراسي الثاني
This course follow an historic progression (which also has  
correspondence from simpler to more complex systems). The code 
used is Focus Software's ZEMAX® and the student must have access 
to a PC running ZEMAX.  
 

 ة:اهداف الماد

This course will provide you with three basic skills  
manual, design code, and design philosophy.  
The manual skills will include first and third order hand  
calculations and thin lens pre-designs. The code skills 
will include prescription entry, variable selection, merit 
function construction and optimization, and design 
analysis. The design philosophy includes understanding 
specifications, selecting a starting point, and developing 
a plan of attack 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 ة:الكتب المنهجي 

1)Frank L. Pedrotti, Leno S. Pedrotti "Introduction to optics", 
1993, Printice-Hall Inc. 
2)K.K. Sharma "Optics, Principle and Application", 2006,Elsevier 
Inc. 

 ة:المصادر الخارجي

الثانيالفصل  المختبرات االمتحان النهائي  الفصل الدراسي الفصل االول 
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 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 

 



 الجامعة التكنولوجية الجامعه: أسم 
 أسم الكليه: //

 أسم القسم: 
 أسم المحاضر: 
 اللقب العلمي: 

 المؤهل العلمي: 
  مكان العمل: 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبواسطة  تملئ االستمارة الكترونياً *  
 .PDFبصيغة ملف  االنترنت شبكة الستمارة على موقع الجامعة االلكتروني علىتنشر ا  *

 

 

 ) www.uotiq.orgاالستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االلكتروني على االنترنت (  مالحظة:

 
 



 الجامعة التكنولوجية الجامعه: أسم 
 أسم الكليه: //

 أسم القسم: 
 أسم المحاضر: 
 اللقب العلمي: 

 المؤهل العلمي: 
  مكان العمل: 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبواسطة  تملئ االستمارة الكترونياً *  
 .PDFبصيغة ملف  االنترنت شبكة الستمارة على موقع الجامعة االلكتروني علىتنشر ا  *

 

 

 ) www.uotiq.orgاالستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االلكتروني على االنترنت (  مالحظة:

 لثانياالفصل الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي 
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب

اال
 

  Field Curvature and Field 
Flattener  ۱(المحاضرة(  ۱ 

  Distortion ) ۲المحاضرة(  ۲ 

  Axial Color and Achromats ) ۳المحاضرة(  
۳ 

  Bending Achromats ) ٤المحاضرة(  
٤ 

  Secondary Color ) ٥المحاضرة(  
٥ 

  Large Air-Spaced Achromat and 
French Landscape Lens ) ٦المحاضرة(  

٦ 

  Apochromat ) ۷المحاضرة(  
۷ 

  Eyepiece Design ) ۸المحاضرة(  
۸ 

  Field Lens and Windows ) ۹المحاضرة(  
۹ 

  Telescopes ) ۱۰المحاضرة(  
۱۰ 

  Relating Defocus, Astigmatism, 
and Field Curvature ) ۱۱المحاضرة(  

۱۱ 

  Celor Lens ) ۱۲المحاضرة(  
۱۲ 

  Triplet Lens and Image 
Compactness ) ۱۳المحاضرة(  

۱۳ 

  Strehl Ratio; MTF: Image Quality  ) ۱٤المحاضرة(  
۱٤ 

  Axial Intensity and Depth of 
Focus ) ۱٥المحاضرة(  

۱٥ 

    ۱٦ 
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