
 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

سلطان محمد زوين اياد. د.م.ا  االسم 

ayad_1967_2005@yahoo.com البريد االلكتروني 

الليزر تطبيقات  اسم المادة 

الليزر تطبيقات  مقرر الفصل 

 الطبي المجال وفي والقياسات والعلمية الصناعية المجاالت في الليزر تطبيقات دراسة
البيئي التلوث وقياس والعسكري  

 اهداف المادة
 
 
 

 والتطبيقات الطبية والتطبيقات الصناعية التطبيقات في الليزر تقنية استخدامدراسة مفاهيم 
البيئية والتطبيقات العسكرية والتطبيقات والقياسات العلمية  

 التفاصيل االساسية للمادة
 
 
 

-Laser principle and application. 
-Industrial applications of laser 

 الكتب المنهجية
 
 
 

-John C. Ion, “Laser Processing of Engineering Materials”, Elsevier 
Butterworth-Heinemann, 2005. 
- Raymond A. Serway, John W. Jewett, “Physics for Scientists and 
Engineers”, Thomson Learning Academic Resource Center, 2004. 

 المصادر الخارجية
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 جمهورية العراق

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

الجامعة التكنلوجية: اسم الجامعة  

:هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية: اسم الكلية  

هندسة االلكترونيات البصرية:اسم القسم  

اياد زوين محمد. د.م.ا:اسم المحاضر الثالثي  

استاذ مساعد:اللقب العلمي  

دكتوارة هندسة الليزر :المؤهل الدراسي
 وااللكترونيات البصرية

:العملمكان   



 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدرٌسٌة للمادة

رٌةظالمادة الن المادة العملٌة المالحضات  التارٌخ 

ع
سبو

ال
 ا

 1 9-21 مقدمة عن اهمٌة ومفاهٌم تطبٌقات اللٌزر والضوء  

والقطع االختراق سرعة على اللٌزر تركٌز تأثٌر دراسة  نقل االشعاع-معلمات اللٌزر والمواد   28-9 2 

والقطع االختراق سرعة على اللٌزر تركٌزتأثٌر دراسة  السٌطرة غلى الحزمة اللٌزرٌة-تركٌز االشعاع   5-10 3 

تثلٌث استخدام خالل من المسافة قٌاس  نقل وتسلٌم االشعاع نواعا   .  12-10 4 

تثلٌث استخدام خالل من المسافة قٌاس  البصرٌة العملٌات -الطاقةمعادلة موازنة  .  19-10 5 

 6 10-26 مفهوم ومحاسن ومساوى الحفر باللٌزر  الغشاء الرقٌق سماكة قٌاس 

الرقٌق الغشاء سماكة قٌاس  رباللٌز القطع ومساوى ومحاسن مفهوم   2-11 7 

 الحدٌدٌة للمعادن اللٌزر األشعة وانعكاس امتصاص حساب 
الحدٌدٌة وغٌر  

رباللٌز لحاما ومساوى ومحاسن مفهوم  9-11 8 

 الحدٌدٌة للمعادن اللٌزر األشعة وانعكاس امتصاص حساب  
الحدٌدٌة وغٌر  

المواد معالجة طبٌقاتت  16-11 9 

السطوح معالجة تطبٌقات    23-11 10 

نٌكلسون التداخل بواسطة الزجاج انكسار معامل حساب  -التخدٌش باللٌزر-العالمات باللٌزر– لحفر الدقٌقا   30-11 11 

نٌكلسون التداخل بواسطة الزجاج انكسار معامل حساب  قٌاسات االستطاره-الترصٌف الضوئً   7-12 12 

الكٌمٌاء فً التلوث عن الكشف فً اللٌزر تطبٌقات    14-12 13 

 على الحرارة درجة وتغٌٌر السطحٌة االهتزازات تأثٌر دراسة 
للماء السطحً التوتر  

اللٌزرٌة طابعةومفهوم عمل الاللٌزر شعاع  (LBP) 21-12 14 

 على الحرارة درجة وتغٌٌر السطحٌة االهتزازات تأثٌر دراسة 
للماء السطحً التوتر  

دوبلر اللٌزر  Velocimeter 28-12 15 

للمعلومات الرقمً البصري التخزٌن    4-1 16 

 16 1-11 امتحان  

 عطلة نصف السنة
نٌكلسون تداخل  الحرة للفراغ البصرٌة االتصاالت   15-2 17 

نٌكلسون تداخل  الطبٌة التطبٌقات   22-2 18 

اللٌزر باستخدام محلول تركٌز قٌاس  البٌولوجٌة واألنسجة اللٌزر أشعة بٌن التفاعل   1-3 19 

اللٌزر باستخدام محلول تركٌز قٌاس  الضوئٌة الكٌمٌائٌة التفاعالتانواع    8-3 20 

الطبٌة الجراحة فً اللٌزر    15-3 21 

من المسارات بٌن المسافة قٌاس   CD و DVD فً العٌن االنكسار خطأ حاالت  22-3 22 

من المسارات بٌن المسافة قٌاس   CD و DVD للنسٌج البصرٌة الخصائص  29-3 23 

والبٌولوجٌة للنسٌج الحرارٌة التغٌٌرات     5-4 24 

البصرٌة األلٌاف خصائص لبعض دراسة  األسنان طب فً اللٌزرمفهوم استخدام    12-4 25 

البصرٌة األلٌاف خصائص لبعض دراسة  مفهوم -التشخٌصً الطب فً اللٌزر   19-4 26 

الجلدٌة األمراض طب فً اللٌزر    26-4 27 

البصرٌة األلٌاف فً التوهٌن قٌاس  النجوم حرب – العسكري التطبٌقاتفً  اللٌزر   2-5 28 

البصرٌة األلٌاف فً التوهٌن قٌاس  المدى عن الكشف فً  اللٌزر إشارة   29 5-9 عمل  

المعادن بعض ةالخواص المٌكانٌكً فً اللٌزر فعالٌة دراسة  الداللً الهدف رعن اللٌزر أنظمة تتبع   16-5 30 

 جمهورٌة العراق

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 

التكنولوجية الجامعة:اسم الجامعة  

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة: الكلية اسم  

البصرية االلكترونيات هندسة: القسم اسم  

اياد زوين محمد. د.م.ا: الثالثي المحاضر اسم  

مساعداستاذ : العلمي اللقب  

دكتوارة: الدراسي المؤهل  

 التكنولوجية الجامعة: العمل مكان

:الكليةاسم   

:اسم القسم  

:اسم المحاضر الثالثي  

:اللقب العلمي  

:المؤهل الدراسي  

:مكان العمل  



 

المعادن بعض الخواص المٌكانٌكٌة فً اللٌزر فعالٌة دراسة  البٌئً تطبٌق   23-5 31 

 
:توقٌع االستاذ :عمٌدتوقٌع ال   


