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ا. م. د. محمد عبد الوھاب منشد   التدریسي: اسم

dr-mohhamedwhab @ Gmail.com البرید االلكتروني :

 اسم المادة: مبادئ اللیزر

 مقررالفصل: كما موضح في جدول الدروس االسبوعي/ الفصل الدراسي االول

توضیح للطالب مبادئ اللیزر من خصائص و مكونات كمنظومة لیزریة باالضافة الى 
اھداف المادة:  التمثیل الریاضي

التفاصیل االساسیھ للمادة:  

Principles of lasers 5th edition, by Orazio Svelto  :الكتب المنھجیة

 انترنیت + كتب و مصادر اخرى
 

المصادر الخارجیة: 

 النھائي                   السعي السنويالثاني         الفصل الدراسي             الفصل الدراسي االول
30                                    %20                         %50                          %50 %

  
  

تقدیرات الفصل: 
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