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الب على العملیات الفوتوفیزیائیة التي تحدث في الجزیئات وادخال تطبیقاتھا على الحیاة العملیة تعریف الط
 لإلستفادة منھا

مما یؤھلھم  الفیزیاء الجزیئیةتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة 
 تفادة من منھاالفیزیاء الجزیئیة واالسللعمل 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

   للفیزیاء الجزیئیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
   لتركیب الجزیئات وانواعھا تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ
  لطیف الجزیئات وحساب طاقتھة من الحصول  على المعرفة والفھم تمكین الطلب  -3أ
 إلدخال الجزیئات في التطبیقات العملیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

 

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

  

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
   تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل   -
تتطلب التفكیر  الفیزیاء الجزیئیة التيع تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضی  -

  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      

  
  ةالشفویاالختبارات  - 1
  التقاریر والدراسات - 2
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 3
  بیتیةدرجات محددة بواجبات   - 4
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  للفیزیاء الجزیئیةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج
   انواع الجزیئاتتمكین الطلبة من حل المشاكل  في تشخیص   -2ج
      وتطبیقاتھابالفیزیاء الجزیئیة تمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج
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 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
   تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل   -
تتطلب التفكیر  الفیزیاء الجزیئیة التيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

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

  لمواضیع محددة 
  سببیةاعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق  -
 

 طرائق التقییم    

  الشفویةاالختبارات  -
  التقاریر والدراسات - 2
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 3
  بیتیةمحددة بواجبات  تدرجا  - 4

  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  

  ور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت  متابعة  التط  -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
 المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم ریقة التعلیمط

بالفيزياء تعريف الطالب  2 1

  وامهيتها يف حياتنا اجلزيئية

 = السبورة والداتا شو   مقدمة عن املادة

بالرتكيب تعريف الطالب  2 2

 الذري وكيفية تكوين اجلزيئات

 = السبورة والداتا شو   الرتكيب الذري 

بالسالسل تعريف الطالب  2 3

 الطيفية وانواعها

 = السبورة والداتا شو   السالسل الطيفية

بنظرية بور تعريف الطالب  2 4

 وخواصها

 = السبورة والداتا شو   نظرية بور يف الذرة

بطرق التهيج تعريف الطالب  2 5

الذري وكذلك االعداد الكمية 

 وانواعها

 = السبورة والداتا شو   التهيج الذري، االعداد الكمية

ية تصنيف بكيفتعريف الطالب  2 6

 احلاالت الذرية

 = السبورة والداتا شو   تصنيف احلاالت الذرية 

بامليكانيك تعريف الطالب  2 7

 الكمي 

 = السبورة والداتا شو   مقدمة يف امليكانيك الكمي

بكيفية حل تعريف الطالب  2  8

معادلة شرودنكر وكذلك كيفية 

تصنيف منطقة الطيف 

 الكهرومغناطيسي

، مناطق حل معادلة شرودجنر

  الطيف

 = السبورة والداتا شو 

بكيفية حركة تعريف الطالب  2  9

 اجلزيئات ومنها احلركة الدورانية

 = السبورة والداتا شو   دوران اجلزيئات

بدوران اجلزيئة تعريف الطالب  2  10

 حبالة الدوار الصلد

 = السبورة والداتا شو   الدوار الصلد ثنائي الذرة

باخلطوط تعريف الطالب  2  11

 الطيفية وكيفية حساب كثافتها

 = السبورة والداتا شو   كثافة اخلطوط الطيفية 

بتعويض تعريف الطالب  2  12

النظائر وتأثريها على الطاقة 

 الدورانية للجزيئة

تأثري تعويض النظائر على 

  اجلزيئات

 = السبورة والداتا شو 

بدوران اجلزيئة تعريف الطالب  2  13

  الصلدحبالة الدوار غري

 = السبورة والداتا شو   الدوار غري الصلد 

باجلزيئات تعريف الطالب  2  14

متعددة الذرات والتوسع يف 

 حساباUا

 = السبورة والداتا شو   اجلزيئات متعددة الذرات

 -------  ------   امتحان الشهر االول امتحان الشهر االول 2  15
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بالطاقة تعريف الطالب  2  16

وطرق زيئة االهتزازية للج

 حسا]ا

طاقة االهتزاز للجزيئات، 

  مقدمة عن ذلك

 = السبورة والداتا شو 

بنموذج تعريف الطالب  2  17

 االهتزاز التوافقي للجزيئة

االهتزاز التوافقي للجزيئات 

  ثنائية الذرة

 = السبورة والداتا شو 

بنموذج تعريف الطالب  2  18

 االهتزاز الالتوافقي للجزيئة

 = السبورة والداتا شو   توافقياالهتزاز الال

تعريف الطالب بالفيزياء  2  19

 اجلزيئية وامهيتها يف حياتنا

تعداد اجلزيئات يف مستويات 

  الطاقة االهتزازية

 = السبورة والداتا شو 

بالطاقة تعريف الطالب  2  20

االهتزازية للجزيئات متعددة 

الذرات وكذلك معرفة 

 مستوياUا االهتزازية

زيئات املتعددة اهتزاز اجل

الذرات،مستويات الطاقة 

االهتزازية يف اجلزيئات متعددة 

  الذرات

 = السبورة والداتا شو 

بكيفية حساب تعريف الطالب  2  21

الطاقة للجزيئات ثنائية الذرة 

الناجتة عن حركتها الدورانية 

 واالهتزازية معا

اهتزازي -الطيف الدوراين

  للجزيئات ثنائية الذرة

 = لداتا شو السبورة وا

بكيفية حساب تعريف الطالب  2  22

الطاقة الناجتة عن احلركة 

جلزيئة  الدورانية واالهتزازية معا

 احادي اوكسيد الكاربون 

اهتزازي -الطيف الدوراين

اوكسيد  احاديجلزيئة 

  الكاربون كتطبيق

 = السبورة والداتا شو 

 - بتقريب بورنتعريف الطالب  2  23

اب اوبنهامير وطرق احلس

اخلاصة به وسبب عدم 

 صالحيته باحلسابات

-عدم صالحية تطبيق بورن

  اوبنهامير

 = السبورة والداتا شو 

بكيفية حساب تعريف الطالب  2  24

الطاقة للجزيئات متعددة 

الذرات الناجتة عن حركتها 

 الدورانية واالهتزازية معا

االهتزازية -االطياف الدورانية

  للجزيئات متعددة الذرات

 = رة والداتا شو السبو 

بالرتكيب تعريف الطالب  2  25

االلكرتوين للجزيئات وكيفية 

تكوينها واخذ منحين الطاقة 

 لذرة اهلريوجني كنموذج 

الرتكيب االلكرتوين للجزيئات، 

منحين الطاقة جلزيئة 

  اهليدروجني

 = السبورة والداتا شو 

بكيفية التآصر تعريف الطالب  2  26

لذرة وانواع يف اجلزيئات ثنائية ا

 التآصر

التآصر يف اجلزيئات الثنائية 

  الذرة

  

  

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو نظرية االوربيتال ، تقريب بنظرية تكوين تعريف الطالب  2  27
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 التحتیة البنیة  .12

 )خالد عبد هللا جاسم ، عصام أحمد محمود( الفیزیاء الجزیئیة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

        .Fundamentals of molecular spectroscopy  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
by (C.N.Banwell) 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , میة المجالت العل( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الفیزیاء الجزیئیةفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .ت التدریس الحدیثةتطبیق بعض استراتیجیا  •
  
  
  

االوربيتال وكيفية ملئها يف 

اجلزيئات وكذلك معرفة تقريب 

 وتطبيقاته  اوبنهامير-بورن

  اوبنهامير-بورن

مبستويات تعريف الطالب  2  28

الطاقة االلكرتونية للجزيئات 

 وطرق تغيري االوربيتال اجلزيئي

مستويات الطاقة االلكرتونية، 

االوربتال اجلزيئي وطريقة 

  التغيري 

 = السبورة والداتا شو 

بكيفية حساب تعريف الطالب  2  29

الطاقة االلكرتونية والرتكيب 

 االهتزازي للحزم االلكرتونية

ياف االلكرتونية، الرتاكيب االط

  االهتزازية يف احلزم االلكرتونية

 = السبورة والداتا شو 

بكيفية حساب تعريف الطالب  2  30

شدة االطياف االلكرتونية 

واالهتزازية معا يف اجلزيئات 

وكذلك شرع قاعدة فرانك  

كوندن لالنتقاالت االلكرتونية 

 للجزيئات

- شدة االطياف االلكرتونية

-ة وقاعدة فرانكاالهتزازي

كوندن، الرتاكيب الدورانية 

  للحزم االلكرتونية

 = السبورة والداتا شو 

بطاقة التفكك تعريف الطالب   2  31

 للجزيئات وكيفية حسا]ا

طاقة التفكك للجزيئات ثنائية 

  الذرة

 = السبورة والداتا شو 

 -----  --  امتحان الشهر الثاين امتحان الشهر الثاين  2  32



  
 7الصفحة 

 

  

 

  


