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 أھداف المقرر .8

  والعملیة النظریة األسس راسھ [ وكذلك الكیمیاء في وتطبیقاتھا الكم ومیكانیك بكیمیاء الطالب ریفتع
 الجزیئیة األطیاف ألنواع والتطبیقات

یؤھلھم  الكم واألطیاف وبما تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة 
 التخصصھذ  للعمل والبحث في كافة مجاالت

 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  وفرضیاتھ لمیكانیك الكمتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
   الكیمیاء النظریةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ
   لمعادلھ شرودنكرلى المعرفة والفھم تمكین الطلبة من الحصول  ع  -3أ
  علم األطیاف الجزیئیھ وتطبیقاتھالتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  الكم واألطیافوالمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات  باألساسیاتتزوید الطلبة     -
ب تتطل  وتخصصات میكانیك الكم والتيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

  التفكیر والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  داخل الصف  االختبارات - 1
  االختبارات النظریة - 2
  تقاریر والدراساتال - 3
  حلھا ذاتیا   بأسئلةامتحانات یومیة   - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  النظریة ومیكانیك الكتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء    -1ج
  لجزیئیة وتطبیقاتھاباألطیاف ان حل المشاكل المرتبطة تمكین الطلبة  م -3ج
  
  
  

  

  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
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  الشرح والتوضیح     -
     بعلم الكموالمواضیع االضافیة المتعلقة  باألساسیاتتزوید الطلبة     -
تتطلب التفكیر   لتياألطیاف وخاصھ اتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

   المحاضرةتحریریة خالل الاالختبارات  - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  حلھا ذاتیا   بأسئلةامتحانات یومیة   - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  معات العالمیة عن طریق االنترنیت  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجا  -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 3  Theoretical
 

introduction to 
quantum       
chemistry,       and 
introduction to 
mathematics, 

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

2 3  Classical
 

mechanics an 
Newton's laws 

 = السبورة والداتا شو 

3 3  Harmonic Oscillator 
by spherica 
coordinates 

 = السبورة والداتا شو 

4 3  Wave, particles, 
dual nature of light, 
Heisenberg 
uncertainty 

 = السبورة والداتا شو 

5 3    Black body 
radiation and 
photoelectric 
effect 

 = السبورة والداتا شو 

6 3  Bohr 
Rutherford 
theory EXAM 

 = ة والداتا شو السبور 

7 3  Spectral lines of 
atoms 

 = السبورة والداتا شو 

8  3  Particle in a box 
problem 

 = السبورة والداتا شو 

9  3  Schrudinger 
equation and 
wave function 

 = السبورة والداتا شو 

10  3  Principles and 
postulates of 
Quantum 
mechanics 

 = تا شو السبورة والدا

11  3  Harmonic 
Oscillator 
EXAM 

 = السبورة والداتا شو 

12  3  Angular momentum  السبورة والداتا شو = 

13  3  Hydrogen atom  السبورة والداتا شو = 

14  3  Atomic structure and 
periodic law 

 = السبورة والداتا شو 

15  3  The chemical bond  شو السبورة والداتا = 

16  3  Molecular 
orbital theory 
EXAM 

 = السبورة والداتا شو 

17  3  Ground and excited 
states and 
molecular 
spectroscopy 

 = السبورة والداتا شو 
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 البنیة التحتیة  .12

  ,P.W.Atkins, Physical Chemistry ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
C.N.Banwell, Fundamental of Molecu  

  ,P.W.Atkins, Physical Chemistry  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
C.N.Banwell, Fundamental of Molecular 
Spectroscopy,  
Lecture notes of MIT 

   القارئ سعد الدكتور األستاذ محاضرات
              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا

 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 الكم میكانیك –شنشل الجبار عبد مثنى الدكتور األستاذ تألیف الكم كیمیاء
 دمحم لیمى الدكتورة الطیف تألیف –مسلم عبد دمحم  الدكتور تألیف الكیمیاء في

  نجیب

18  3  Rotation spectra, 
moment of inertia 
molecules 
classifying 

 = السبورة والداتا شو 

19  3  Degree of freedom 
and types of 
vibrations 

 = السبورة والداتا شو 

20  3  Rotational spectra, 
theory and 
applications 

 = السبورة والداتا شو 

21  3  Type of electronic 
transition, selection 
rules 

 = السبورة والداتا شو 

22  3  EXAM  السبورة والداتا شو = 

23  3  Electronic 
absorption spectra 

 = السبورة والداتا شو 

24  3  Fluorescence and 
Phosphorescence 

 = السبورة والداتا شو 

25  3  Electronic spectra 
in polyaromatic 
molecules 

 = السبورة والداتا شو 

26  3   Electronic spectrum 
and Lambert Beers 
law  

 = السبورة والداتا شو 

27  3  EXAM سبورة والداتا شو ال = 

28  3  vibrational spectra 
of diatomic 
molecules 

 = السبورة والداتا شو 

29  3  Theory of rotation 
and rotation-
vibration spectra 

 = السبورة والداتا شو 

30  3  Nuclear spin 
resonance, theory 
and practice 

 = السبورة والداتا شو 

31    Electron spin 
resonance Theory 
and practice 

   
- 
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مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .ھذا المجالفي  علمیةادة من مستجدات نتائج  البحوث الاالستف  •
   .واستخدام البرامج الحاسوبیھ تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
   ا

  
  
  
 

  


