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 Phys 435 Course Code فيس 435 رقن الوقرر ّرهسٍ

 Laser Physics Course Name الليسرفيسياء  إسن الوقرر

الذراسيح الْحذاخ 

 الوعتوذج
3 3 

Credit hours 

 Elective Level اختياري الوستْٓ

 Phys 331 Pre-requisites فيس 331 هتطلة ساتق

 Co-requisites   هتطلة هرافق

 (0+0+3)3 (0+0+3)3 تْزيع ساعاخ الوقرر
Credit 

distribution 

     :وصف المقرر
إًثعاث ّ اهتظاص الضْء، عالقاخ أيٌشتايي، التْزع الوقلْب ، هعاهل الكسة ، الرًاًاخ الضْئيح ، أًواط 

ليسراخ الوْاد الظلثح ، ليسراخ أشثاٍ الوْطالخ ،الليسراخ الغازيح ، ليسراخ الظثغح السائلح ، ليسر . الليسر

عرع الخظ الطيفي لليسر، اًفراج : ليسرخظائض أشعح ال.  اإللكترّى الحر ّتعغ أًْاع الليسراخ الحذيثح

 .، هضاعفح التردد ، هساّجح الطْر Qتجويع أشعح الليسر، تثذيل هعاهل ــ ‘ الشعاع، تراتظ الشعاع، اللوعاى

 .التطثيقاخ الطثيح ، الظٌاعيح، العسكريح ، العلويح ، القياسيح ، الِْلْغرافي، اإلتظاالخ: تطثيقاخ أشعح الليسر
Course Description: Waves in dielectric media, Gaussian beams, waveguides, geometrical optics, fibre optics, 

Fourier optics. Photons and Atoms. Optical materials. Non-linear optical properties. Optical amplifiers.  Laser 

development, semiconductors and nano structures (materials technology), ultra-fast phenomena, modern optics, 
and instrumentation (opto-electronic components). 

Course objectives: The course aims to give students background on laser physics and its applications in the day 

life. 

Course outcomes: 
The Main ILOs are: 1- basis of laser physics and its applications. 

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

 Textbooks and References                                                          :    :الكتب والمراجع المقررة

      1- Lasers : principles and applications , by J.Wilson and J.F.B. Hawkes, Prentice Hall, 1992 

ِا ، -2  عثذ هللا تي طالح الضْياى. هحوذ تي طالح الظالحي  ، د. ترجوح   د هثادئ الليسراخ ّ تطثيقات
 م2003/ ُـ 1424, هطاتع جاهعح الولك سعْد: الٌاشر
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