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 51/3/2057 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

رؼشٚف انطبنت ػهٗ انمٕاٍَٛ األصبصٛخ نالرحبد انكًٛٛبئٙ ٔاصزمشاسٚخ األَظًخ انزسٚخ ٔانجزٚئٛخ ٔيٍ خالل 

انزطشق انٗ َظشٚخ انكى انمذًٚخ ٔيٍ ثى انٕصٕل انٗ َظشٚخ انكى انحذٚثخ ثًب رزضًُّ يٍ صٛبغخ يٕجٛخ 

 رمُٛخ انُبَٕ.ٔيصفٕفٛخ ٔسثظ ْزِ انًؼهٕيبد ثبنًضزجذاد انحذٚثخ انًزؼهمخ ثظٕٓس 

 
 
 
 
 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشجبد ان .9

 خ ٛانًؼشفاالْذاف  -أ
 يؼشفخ انطبنت نًفبْٛى َظشٚخ انكى انمذًٚخ  -1أ

 يؼشفخ انطبنت نهًفبْٛى ٔانًجبدئ األصبصٛخ نُظشٚخ انكى انحذٚثخ )انًٛكبَٛك انًٕجٙ(  -2أ

 يؼشفخ انًُٕرج انكًٙ نهجُٛخ انزسٚخ -3أ

 مشسانخبصخ ثبنً ٛخانًٓبساراالْذاف   -ة 

ٚزمٍ انطبنت اصزخذاو طشق انزكًٛى انًٕجٛخ ٔانًصفٕفٛخ فٙ انحصٕل ػهٗ يضزٕٚبد انطبلخ  - 1ة

 ٔدٔال انًٕجخ نهُظبو

 انًؼبنجخ انكًٛخ نهجٛبَبد انطٛفٛخ – 2ة

 ٔاألصزمشاسٚخ نهًبدحانزفضٛش انكًٙ نهجُٛخ   - 3ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضشاد -1
 ٔصبئم األٚضبح يثم: انضجٕسح انزكٛخ  -2

 طشائك انزمٛٛى      

 األيزحبَبد انشفٕٚخ -1
 األيزحبَبد انشٓشٚخ -2
 األيزحبَبد انضُٕٚخ -3
 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج

 اػزًبد أصهٕة انحٕاس ثٍٛ انطبنت ٔاألصزبر -1ج

 اػذاد رمبسٚش يُظًخ -2ج

 اػزًبد أصهٕة انًُبلشخ -3ج

 األْزًبو ثبنًشبسٚغ انجحثٛخ  -4ج

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًحبضشاد -           
 ٔصبئم األٚضبح يثم: انضجٕسح انزكٛخ  -           

 اصزؼًبل انًٕاد انًخزجشٚخ ٔأجٓزح انمٛبس -
 طشائك انزمٛٛى    

 انشفٕٚخاأليزحبَبد  -
 األيزحبَبد انشٓشٚخ -

 األيزحبَبد انضُٕٚخ -    
 (.ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخانًُمٕنخ )انزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ - د

 لذسح انطبنت ػهٗ انؼًم ضًٍ فشٚك انؼًم انزشثٕ٘ ٔانًُٓٙ -1د

 انزفكٛش األٚجبثٙ ٔرٕظٛف انًؼشفخ انزٙ رهمبْب -2د

 انمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ انجٓبد خبسج انجبيؼخ ٔانزذسٚت يؼٓى -3د

 أٌ ٚزًكٍ انطبنت يٍ رؼهى يُٓخ انزذسٚش ٔارمبَٓب  -4د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

   1982س. خهٛم,"يجبدئ كًٛٛبء  انكى", جبيؼخ انًٕصم  - انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

ق. ػجذ انكشٚى," كًٛٛبء انكى ٔ انًطٛبفٛخ انجزٚئٛخ", جبيؼخ  -

    1988انجصشح 

 1988ٌ. انًشٓذاَٙ,"انكًٛٛبء انفٛزٚبئٛخ", جبيؼخ ثغذاد -
 

 انًشاجغ انشئٛضٛخ )انًصبدس( -2

 

 انزٙ ٕٚصٗ ثٓب انكزت ٔانًشاجغ - أ
 )انًجالد انؼهًٛخ, انزمبسٚش,....(

- I. Levine,"quantum chemistry",5
th

 edition, 

Prentic Hall (2000)  

- Y. Peleg,"Schaum outlines in quantum 

 ثُٛخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجٕع
يخشجبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اصى انٕحذح / انًضبق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح نظرية الكم القديمة نظرية الكم القديمة َظش٘ 2 1

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح تمهيد مقدمة رياضية َظش٘ 2 2

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح تمهيد الميكانيك الكالسيكي َظش٘ 2 3

4 
)معادلة المعادلة الموجية  َظش٘ 2

شرودنكر غير المعتمدة على 
 الزمن(

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

فرضيات الميكانيك الكمي )دالة  َظش٘ 2 5
 الموجة(

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 6
 المؤثرات

األساسية للميكانيك الفرضيات 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 7
 معادلة القيمة الذاتية

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

8 
معادلة شرودنكر غير المعتمدة على  َظش٘ 2

 الزمن
الفرضيات األساسية للميكانيك 

 الكمي
 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

الفرضيات األساسية للميكانيك  تمثيل ديراك للميكانيك الكمي َظش٘ 2 9
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 11
 نظام الجسيم في صندوق

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

الفرضيات األساسية للميكانيك  الكميتاثير النفق  َظش٘ 2 11
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 12
 الصيغة الموجية للمهتز التوافقي

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

الصيغة المصفوفية للمهتز  َظش٘ 2 13
 التوافقي

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

 َظش٘ 2 14
 الدوار الصلد

الفرضيات األساسية للميكانيك 
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح

الفرضيات األساسية للميكانيك  الحل الكامل لذرة الهيدروجين َظش٘ 2 15
 الكمي

 ايزحبَبد اصجٕػٛخ ٔشٓشٚخ  انًحبضشح
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mechanics",McGraw Hill(1977)                                   

- D.Rogers,"concise physical 

chemistry",Wiley(2011) 

 

 R. Blumel,"foundation of quantum mechanics - انًشاجغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَٛذ -ة

from photons to quantum computers", 

Jaus&bartett (2011) 

- R. Prasad, "Quantum chemistry", 3ed edition, 

new age Ltd. Publishers, NewDelhi (2007) 
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