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 Laser Beam Divergence The nature and propagation 
of light 

 1 المحاضرة االولى

 Laser Beam Divergence 
Sources of light Waves , 
wave fronts , and rays 
 

 2 الثانیة

 امتحان +مناقشة 
 The laws of 

reflection and refraction 
    

 3 الثالثة

 The Law of reflection and 
refraction 

Reflection and refraction at 
plane surfaces 

 4 الرابعة

 The Law of reflection and 
refraction 

Huygens ‘ principle 
Derivation of the law 
refraction from Huygens , 
principle 
Total internal reflection 

 5 الخامسة

 امتحان +مناقشة 
Refraction by a prism  
       Dispersion  
      The rainbow 

 6 السادسة

 The speed of light in glass 
Images formed by a single 
reflection or refraction  
  Introduction  
 

 7 السابعة

 The speed of light in glass 
Reflection at a plane 
mirror ,Reflection at a 
spherical mirror 
 

 8 الثامنة

 امتحان +مناقشة 
Graphical methods, 
Refraction at a plane 
surface 

 9 التاسعة

 Mirror 

Lenses and optical 
Instruments. Images as 
objects, The Thin lens, 
Diverging lenses 
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Graphical methods, Images 
as objects for lenses, The 
Newtonian form of the lens 
equation 
 

 11 الحادي عشرة

 امتحان +مناقشة 

Thick lenses, Lens 
aberrations, The eye , The 
magnifier 
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 Lenses 
The camera, The 
projection lantern, The 
microscope, The telescope 
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 Lenses 

Interference and diffraction , 
Principle of interference, 
Young’s double slit and 
Pohl’s sheet 
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 امتحان +مناقشة 

 Intensity distribution in 
interference fringes, Plane 
change in reflection 
,Interference in thin films . 
Newton’s rings 
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Tutorials  16 السادسة عشرة 
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