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 2من  1الصفحة    

 

 تىصيف مخثر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 E.10 (:.Lab No)المخثر رقم 

 (Lab Identification)تالمخثر أوالً: التعريف 

 : مخثر االتصاالخ الثصريح (Lab Name)المخثر اسم 

 

  )هنذسح االتصاالخ(: الهنذسح (collegeالكليح )

 (Supervisor Nameاسم المشرف ) طالة 02: (Capacity) القذرج االستيعاتيح

 الذكتىر عثذ الكريم السالم 

 (Workers in Lab)المخثر العاملين في 

3 

 (Lab Photos)المخثر  ثانياً: صىر

 

 

 

 1صىرج 

 0صىرج 
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 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواخ واألجهزج المخثريح ): اثالثا

 األدواخ

Tools 
 الروابط  –وصالت االلياف  –مجموعة عدسات مع حامل  –منبع ليزري  –انواع مختلفة من االلياف الضوئية 

 األجهزج

Apparatus 
  -التجميع و فك التجميع   -منصة اختبار خواص االلياف الضوئية  و المنابع و الكواشف 

 

 (Apparatus Description) األجهزةتوصيف رابعا: 

 (Acquired Skills): المهاراخ المكتسثح خامسا

 تٌة و االنترنٌة و االتصاالت الخلٌو تعرٌف الطالب بأنظمة االتصاالت الضوئٌة التً تشكل البنٌة التحتٌة لالتصاالت عموما بما فٌها 

 منها لنظمالمناسب الضوئٌة و تمكنه من تحدٌد و معرفة الفرق بٌنها و بالتالً اختٌار  فهم الٌة عمل األنظمة الضوئٌة و االلٌاف 
 االتصاالت المستخدمة وفما للمحددات المطلوبة  

  التصدي للمشارٌع الهندسٌة الخاصة بمنظومات االتصاالت فً سوق العمل و تمكنه من وتمكنه منترفع خبرة الطالب الهندسٌة 
 .المتطلباتتحلٌل اداء هذه االنظمة و تصمٌمها و الممارنة بٌنها و تمكنه من اختٌار المناسب منها حسب المشروع و حسب  

 

 

 (Other services) تجارب /أخري يقذمها المخثرخذماخ : سادسا

 اختبارات ولٌاسات االلٌاف الضوئٌة والتعرف على انواعها والممارنة بٌنها. .1

 تحدٌد الفتحة العددٌة وزاوٌة المبول والزاوٌة الحرجة  .2

 دراسة الٌة انتشار الضوء ضمن االلٌاف الضوئٌة  .3

 بأنواعها المختلفة  LDوالمنابع اللٌزرٌة  LEDلٌاسات المنابع الضوئٌة  .4

 لٌاسات الكواشف الضوئٌة والممارنة بٌنها ورسم خواص الدخل و الخرج لها  .5

 صاالت البصرٌة و مكونات المرسل و المستمبل دراسة مكونات منظومة االت .6

 التعرف على انواع التعدٌل المستخدمة فً االتصاالت الضوئٌة  .7

 دراسة مفالٌد االلٌاف الضوئٌة  .8

 لٌاسات الوصالت المستخدمة و طرق لٌاسها  .9

 دراسة طرق وصل االلٌاف مع بعضها ) لحام االلٌاف الضوئٌة ( .11

 تمنٌات المستخدمة عند المرسل و عند المستمبل و ال  WDMتجمٌع االشارات الضوئٌة  .11

 دراسة لوانٌن الضوء الهندسً و التحمك منها  .12

 

 


