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1- This course aims to give the student information about the 

physical and wave nature of the electron. 

2- identify the equation Schrödinger  and the wave function. 

3-  Identification of applications of atomic and molecular 

electronic spectra. 

 

Course Objective 

   2893, جبِؼت اٌّىصً ,سبٌُ ِحّذ خًٍٍ اٌىُ" ٍِىبٍٔه"ِببدئ 

  
Course Description 

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

 edition, Prentic Hall (2000)  

 

Textbook 

Final 

Exam 

Project Quizzes Laboratory Term 

Tests 
Course 

Assessments 
As(50%)  As(10%) x As(40%) 
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 استًارة اَجاز انخطت انتذريسيت نهًادة
 َ.َ ِٕبي ػبذ ِحّذ طىفبْ االسُ 

 Manalabd22@gmail.com اٌبشٌذ االٌىتشؤً

 األطٍبفوٍٍّبء اٌىُ و  اسُ اٌّبدة

 سٕىي  ِمشس اٌفصً

 اهذاف اٌّبدة

 

 .ٌإلٌىتشوْ تٍاٌّىج و اٌّبدٌت اٌطبٍؼت ػٓ ِؼٍىِبث اٌطبٌب إػطبء إٌى اٌّمشس هزا ٌهذف -2

 .اٌّىجٍت واٌذاٌت ٔجشد ششو ِؼبدٌت ػًٍ اٌتؼشف -3

 .واٌجضٌئٍت اٌزسٌت االٌىتشؤٍت  األطٍبف تطبٍمبث ػًٍ اٌتؼشف  -4

 

 اٌتفبصًٍ االسبسٍت ٌٍّبدة

 

المعادالت  –وتطبيقاتها في كيمياء الكم  التفاضلية المعادالت -الكم كيمياء في وتطبيقاتها الرياضية األسس
قصور الميكانيكا الكالسيكية في تفسير  -مراجعة الميكانيكا التقليدي–التكاملية وتطبيقاتها في كيمياء الكم 

نظرية الكم  -نظرية بور -التأثير الكهروضوئي-إشعاع الجسم األسود-الظواهر البناء الذري والجزئي
المعادلة الموجية لشرودنجر وتطبيقاتها في  –العوامل وأسس ميكانيكا الكم  –واالفتراضات االولية لها 

  -ذرة الهيدروجين طيف ذرة الهيدروجين -جسيم في صندوق المهتز التوافقي –الكيمياء 

 اٌىتب إٌّهجٍت

 

   2893ط. خًٍٍ,"ِببدئ وٍٍّبء  اٌىُ", جبِؼت اٌّىصً  -

  

 اٌّصبدس اٌخبسجٍت

 

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

 edition, Prentic Hall (2000)  

 

 االِتحبْ إٌهبئً اٌّششوع االِتحبٔبث اٌٍىٍِت اٌّختبش اٌفصً اٌذساسً تمذٌشاث اٌفصً

 %51  %21 ال ٌىجذ %40ِثلا 

  إضبفٍتِؼٍىِبث 

 
                                                                             

 

 

 

 جًهىريت انعراق

 

 

 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 

 

 جهاز االشراف وانتقىيى انعهًي

 كربالء اسى انجايعت:

 انتربيت نهعهىو انصرفتاسى انكهيت: 

 انكيًياء اسى انقسى:

 انرابعت انًرحهت:

 يُال عبذ يحًذ طىفاٌاسى انًحاضر انثالثي:

 يذرش يساعذ انهقب انعهًي:

 كيًياء انكى-فيسيائيت ياجستير كيًياءانًؤهم انعهًي:

 كيًياء-انتربيت نهعهىو انصرفت يكاٌ انعًم:
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 استًارة انخطت انتذريسيت نهًادة
 انًالحظاث انًادة انعًهيت انًادة انُظريت انتاريخ االسبىع

  ٌىجذ ال ٔظشٌت اٌىُ اٌمذٌّت  1

  ال ٌىجذ سٌبضٍتِمذِت   2

  ال ٌىجذ اٌىلسٍىً اٌٍّىبٍٔىب  3

 واٌتأثٍش األسىداٌجسُ  إشؼبع  4

 اٌىهشوضىئً

  ال ٌىجذ

اٌّؼبدٌت اٌّىجٍت )ِؼبدٌت ششودٔىش غٍش   5

 اٌّؼتّذة ػٍى اٌضِٓ(

  ال ٌىجذ

  ال ٌىجذ اٌىًّ )داٌت اٌّىجت( اٌٍّىبٍٔىبفشضٍبث   6

  ال ٌىجذ اٌّؤثشاث  7

  ال ٌىجذ اٌمٍّت اٌزاتٍتِؼبدٌت   8

ِؼبدٌت ششودٔىش غٍش اٌّؼتّذة ػٍى   9

 اٌضِٓ

  ال ٌىجذ

  ال ٌىجذ تّثًٍ دٌشان ٌٍٍّىبٍٔه اٌىًّ  11

  ال ٌىجذ تطبٍمبث فشضٍبث اٌىُ  11

  ال ٌىجذ اِتحبْ اٌفصً االوي  12

  ال ٌىجذ ٔظبَ اٌجسٍُ فً صٕذوق  13

  ال ٌىجذ تطبٍمبث جسٍُ فً صٕذوق  14

  ال ٌىجذ اٌصٍغت اٌّىجٍت ٌٍّهتض اٌتىافمً  15

  ال ٌىجذ تطبٍمبث جسٍُ فً صٕذوق   16

 عطهـــــــت َصـــــف انســـــــــُت                                                                                  

  ال ٌىجذ رسة اٌهٍذسوجٍٓ  17

  ٌىجذال  طٍف رسة اٌهٍذسوجٍٓ  18

  ال ٌىجذ تطبٍك فً اٌّذاسط إجبصة  19

  ال ٌىجذ تطبٍك فً اٌّذاسط إجبصة  21

  ال ٌىجذ تطبٍك فً اٌّذاسط إجبصة  21

  ال ٌىجذ تطبٍك فً اٌّذاسط إجبصة  22

  ال ٌىجذ تطبٍك فً اٌّذاسط إجبصة  23

  ال ٌىجذ تطبٍك فً اٌّذاسط إجبصة  24

  ال ٌىجذ واٌزسٌت اٌجضٌئٍت األطٍبف  25

  ال ٌىجذ االِتصبص االٌىتشؤً أطٍبف  26

  ال ٌىجذ االِتصبص االهتضاصي أطٍبف  27

  ال ٌىجذ أٌذوسأًاالِتصبص  أطٍبف  28

  ال ٌىجذ األطٍبفتطبٍمبث   29

  ال ٌىجذ اِتحبْ اٌفصً اٌثبًٔ  31

31     

32     

تىلٍغ                                                                                                        تىلٍغ االستبر:                           

 اٌؼٍّذ:

 جًهىريت انعراق

 

 

 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 

 

 جهاز االشراف وانتقىيى انعهًي

 كربالء :انجايعتاسى 

 انتربيت نهعهىو انصرفتاسى انكهيت: 

 انكيًياء اسى انقسى:

 انرابعت انًرحهت:

 يُال عبذ يحًذ طىفاٌاسى انًحاضر انثالثي:

 يذرش يساعذ انهقب انعهًي:

 كيًياء انكى-فيسيائيت ياجستير كيًياءانًؤهم انعهًي:

 كيًياء-انتربيت نهعهىو انصرفت يكاٌ انعًم:


