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 Phys 396 Course Code فيش 396 رلن الومزر ّرهشٍ

 Modern Physics lab. Course Name هخرثز فيشياء حذيثح إطن الومزر

 Credit hours 3 3 الْحذاخ الذراطيح الوعروذج

6 الظادص الوظرْٓ
 th

 Level 

 Phys 352 (E) Pre-requisites (E) فيش 352 هرطلة طاتك

 Co-requisites   هرطلة هزافك

 (3+0+0)3 (3+0+0)3 ذْسيع طاعاخ الومزر
Credit 

distribution 

   :  وصف المقرر

 :ُّي ذجارب يجزيِا الطالة في الوخرثز
 

أثز ويز  ،فْق الصْذيح  اخطزعح الوْج  ،همياص فاتزي تيزّخ للرذاخل  ،همياص هايىلظْى لرذاخل الضْء 

الخليح  ،لياص الطيف الضْئي الخطي ّذعييي ثاتد رايذتزج  ،أثز فاراداي الضْهغٌاطيظي  ،الىِزّضْئي 

جيزان ّوذله تاطرخذام  -ذجزتح أثز سيواى العادي تاطرخذام لْح الهْر ،الىِزّضْئيح ّذعييي ثاتد تالًه 

دراطـح أطيـاف األشـعح  ،( تاطرخذام الحاطة)ذجزتح فزاًه ُـيزذش للشئثك ّالٌيْى  ،تيزّخ  -جِاس فاتزي

هطياف  ، الخـْاص الوويـشج لألهْاج المصيزج ،( ، داّى ٌُد، لاًْى هْسلي لاًْى تزاغ )الظـيٌيح 

للواء الومطز ّذزويشاخ هخرلفح لىثزيراخ الٌحاص، خْاص الوزشحاخ، ذحميك لاًْى  )صاص هراإل

     .إشعاع الجظن األطْد ،( الهثزخ
 

Course Description: 

Experiments will be performed by the students: 

 

Fabry-Perot interferometer, Laser Diffraction in Ultrasonic phase grating.  Electro-optic Kerr-Effect, Magneto-
optic Faraday Effect.  Measurement of Line Spectra using Spectrograph.  Rydberg Constant  measurement.  

Determination of Planck’s constant, Michelson interferometer.  Zeeman Effect.  Franck-Hertz experiment.  Study 

X-ray spectrum.  Characteristics of Microwaves.  Waveform analysis and synthesis. 

 
Course objectives: The course aims to apply experimental studies in modern physics. 

 

Course outcomes: 
The Main ILOs are: 1- applied experience in modern physics.. 

2- Generic skills such as communication, problem solving, reporting. 
 

 Textbooks and References                     :                                :الكتب والمراجع المقررة

 أحوذ فؤاد هيزج. ، د طالن العواري حظي. أ  :هذوـزج هـي إعـذاد -

 .أحوذ فؤاد هيزج. د سياد حظيي دغيش الوصزي،. إتزاُين العميل، د.د: ذأليف   ذجارب هرمذهح في الفيشياء الحذيثح -

 

  ......................................................................... :رئيض المظن

 .................................................................... : الرْليــــــــع

 

 ................................................................................. عويذ الىليح

  ............................................................................. :الرْليـــــــع
 


