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 Course description          المقرروصف 

Experiments will be performed by the 
students: 
Michelson interferometer, 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, Zeeman Effect.  
Franck-Hertz experiment.  Study X-ray spectrum.  
Characteristics of Microwaves. 

  تجارب يجريها الطالب في المختبر وهي:
  ،للتداخل بيروت فابري مقياس ،الضوء لتداخل مايكلسون مقياس
 أثر ،الطوري الموجات الفوق صوتية محزوز في الليزر حيود
 الطيف قياس ،الضومغناطيسي فاراداي أثر ،الكهروضوئي كير

 أثر ،بالنك ثابت تعيين، رايدبرج ثابت وتعيين الخطي الضوئي
 األشـعة أطيـاف دراسـة ،هـيرتز فرانك تجربة، العادي زيمان

 .القصيرة لألمواج المميـزة الخـواص ،السـينية

 

                      Course objectives       أهداف المقرر 
1. Consolidation of theoretical concepts in 
modern physics studied in previous courses of this 
course (PHYS 353) with practical experience. 

في  التي درسها النظرية في الفيزياء الحديثةترسيخ المفاهيم  -1
مع التجربة  )PHYS 353المقررات السابقة لهذا المقرر (

 .عمليةال
2- To develop technical, practical, observational, 
manipulative and measurement skills. 

تطوير مهارات الطالب التقنية والعملية باإلضافة لمهارات  -2
 والرصد والقياس واالستدالل. المالحظة

 
Learning outcomes (understanding, knowledge, 
and intellectual and scientific skills). 
After studying this course, the student is expected to 
be able to: 

  مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
  

 ملما بـ:المقرر أن يكون  االطالب بعد دراسته لهذعلى  يفترض 

Link the theoretical concepts studied in previous 
courses and accompanying this course (PHYS 
353) with practical experience. 

ربط المفاهيم النظرية التي درسها في المقررات السابقة والمرافقة 
 .)مع التجربة العمليةPHYS 353لهذا المقرر (

Usage the methods of data analysis, how to think 
about and draw conclusions from such data. 
 

ستخالص استخدام أساليب تحليل البيانات، وكيفية التفكير وا
النتائج من هذه البيانات.
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