مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الكوفة
الكلية :كلية التربية للبنات
القســم  :الفيزياء
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :ميثاق مطر مهدي
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية التربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسم
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البريد االلكتروني
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اسم المادة

فيزياء الليزر

مقرر الفصل
أهداف المادة

تعليم الطلبة المبادئ األساسية لفيزياء الليزر

التفاصيل األساسية للمادة

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

فيزياء الليزر وبعض التطبيقات العملية(د.سهام عفيف قندال)

أشعة الليزر واستخداماتها

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

%04

المختبر

االمتحانات
اليومية

ً%04

المشروع
-

االمتحان النهائي
%04

مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الكوفة
الكلية :كلية التربية للبنات
القســم  :الفيزياء
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :ميثاق مطر مهدي
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :ماجستير
مكان العمل :كلية التربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس
األسبوعي

1
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1
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2
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أوالَ تفاعل اإلشعاع مع المادة ملخص نظرية أشعاع الجسم
أألسود  -أالمتصاص وأألنبعاث التلقائي والمحفز
معدالت أالمتصاص وأألنبعاث  -حسابات أنشتاين للمعامالت
أالنتقالية
المقطع العرضي لالنتقال وأألمتصاص ومعامل الكسب – أالنتقال
المسموح والممنوعة – عمليات توسيع خطوط الطيف
أشغال المستويات عند التوازن الحراري – ملخص أألطياف
الذرية والجزيئية
ثانيا َ – الميزر والليزر – ذكر الميزر والليزر – أساسيات عمل
الليزر
شرطة العتبة

التوافقيات أألعلى
تذبب المعامالت البصرية

1115/1/1
1115/1/2
1115/1/15
1115/1/11
1115/3/1
1115/3/2

ليزر الهليوم نيون  -ليزر أألركون  -ليزر co2
ليزر أألكسايمر – الليزرات السائلة ليزر الصبغة
ليزر أشباه الموصالت ليزر كاليوم أرستايد
في علم الفيزياء وعلم الكيمياء
في علوم الحياة والطب
في الصناعة

األسبوع

التاريخ

المادة النظرية

5
6
7
2
9
11
11
11
13
12
15
16
17
12
19
11
11
11

معامل الكسب عند حد العتبة
طرائق الضخ وخطط الضخ
ثالثا َ المرنان البصري  -أنواع المرنانات – أستقرارية المرنان
أنماط المرنان
مفتاح عامل النوعية
تثبيت النمط – خصائص أشعة الليزر
رابعاَ البصريات أالخطية  -توليد التوافقية الثانية
تطابقية الضوء

المادة العملية

المالحظات

13
12
15
16
17
12
19
31
31
31

 1115/3/15في االتصاالت البصرية
 1115/3/16في القياسات والفحص – في االستخدامات العسكرية
التصوير المجسم
1115/2/3
 1115/2/11السالمة واألمان في مختبرات الليزر – النفوذية واالمتصاص
للعين
 1115/2/17التأثير على الجسم
 1115/2/12مستويات الفنية – حماية العين
 1115/2/31المقاييس الوقائية
أوالَ تفاعل اإلشعاع مع المادة ملخص نظرية أشعاع الجسم
1112/5/7
أألسود  -أالمتصاص وأألنبعاث التلقائي والمحفز
 1115/5/12معدالت أالمتصاص وأألنبعاث  -حسابات أنشتاين للمعامالت
أالنتقالية
 1112/5/11المقطع العرضي لالنتقال وأألمتصاص ومعامل الكسب – أالنتقال
المسموح والممنوعة – عمليات توسيع خطوط الطيف
توقيع العميد :
توقيع األستاذ :

