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لبة نظریاً وعملیاً یمكنھم من مواصلة دراستھم العلیا من جھة وان یؤدوا دوراً متمیزاً في البحث تأھیل الط-
.والعمل في المنشأت العلمیة والصناعیة  

, أنظمة تدید المواقع , أنظمة التشفیر (تكمن أھمیة الفیزیاء الكمیة في انھا دخلت في كافة المجاالت مثل -2
  ).تطبیقھا للجسیمات االولیة وبسرعات قریبة من سرعة الضوء, یقة دراسة التراكیب النوویة الدق

تعلم الطالب اھم المفاھیم والمبادى األساسیة بالدالة الموجیة وخصائصھا وكذلك مفھوم الجسیمات والموجات .3
 .وحلول معادلة شرودنكر لجمیع الجسیمات التي تتركب منھا الذرة او الجسیمات األخرى 

مما یؤھلھم  میكانیك الكمطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة تدریس وتعلیم ال
 للعمل والبحث في كافة مجاالت 

 
 
 
 

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم ات المقررمخرج .10

  األھداف المعرفیة  -أ
   .للفیزیاء الكمیة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
  .لحصول  على المعرفة والفھم  للدالة الموجیة وخصائصھا تمكین الطلبة من ا -2أ
فھم لمعادلة شرودنكر المعتمدة على الزمن وغیر تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وال  -3أ

  .المعتمدة على الزمن 
 .ذبذب التوافقي البسیط حلول معادلة شرودنكر للمتتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم ل -4أ

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

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
بموضوع میكانیك الكم ومنھا اشعاع الجسم والمواضیع االضافیة المتعلقة  باألساسیاتتزوید الطلبة     -

  .األسود 
میكانیك الكم واستخداماتھا في المجاالت تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -

   .األخرى 
لمحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل ا  -

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

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة -1
  االختبارات النظریة -2
  التقاریر والدراسات -3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    -4
  ات بیتیة درجات محددة بواجب  -5

 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

  .للفیزیاء الكمیة تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري   -1ج
  .دراسة وتطبیق الموثرات الھرمیتیة تمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
    لیزیة وباللغة االنك  بمیكانیك الكم تمكین الطلبة  من حل المشاكل المرتبطة  -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  الفیزیائي الكمي تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل    -
ضیع الكیمیاء العضویة  تتطلب التفكیر تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة موا  -

  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    

  االختبارات العملیة -1
  االختبارات النظریة -2
  التقاریر والدراسات -3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    -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  -
 .الزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة   -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 ضوعالمو

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

 معرفة من طلبةتمكین ال 2 1
  الدالة الموجیة وخصائصھا 

مبادى میكانك الكم 
تعاریف ، الدالة (

الموجیة ، خصائص 
)الدالة الموجیة   

السبورة 
 والداتا شو 

امتحانات 
یومیة 

وواجبات 
بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

 معرفة  من الطلبة تمكین   2 2
 خصائص الموثرات 

مبادى میكانك الكم 
الموثرات ، خصائص (

  )الموثرات 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفة من  الطلبة تمكین  2 3
  معادلة شرودنكر 

أشتقاق معادلة 
شرودنكر المعتمدة 
على الزمن وغیر 

المعتمدة على الزمن 
في بعد واحد وثالثة 

.أبعاد   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 2 4
الدوال الذاتیة والقفیم 

  الذاتیة 

مبادى میكانك الكم 
الدوال الذاتیة ،القیم (

الذاتیة ،معدل القیمة ، 
)التفاوت   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

ن تحدید م الطلبة تمكین ا 2 5
تغیر معدل القیمة مع 

 الزمن 

مبادى میكانك الكم 
تغیر معدل القیمة مع (

)الزمن   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 2 6
  حل معادلة شرودنكر  

مبادى میكانك الكم 
حل معادلة شرودنكر (

( 

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 2 7
االنحالالت ، الحاالت 

  المكممة ، التماثل  

میكانك الكم  مبادى
االنحالل ، الحاالت (

)المكممة ، التماثل   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة من  الطلبة تمكین ا 2  8
حل معادلة شرودنكر 

  للمتذبذب التوافقي البسیط  

حل معادلة شرودنكر 
للمتذبذب التوافقي 

 البسیط

السبورة 
 والداتا شو 

= 

تحدید من  الطلبة مكین ات 2  9
قة والدوال مستویات الطا

 الموجیة 

أیجاد مستویات الطاقة 
 والدوال الموجیة

السبورة 
 والداتا شو 

= 

من حساب  الطلبة مكین ات 2  10
الدوال الموجیة للمتذبذب 

 لبسیطالتوافقي ا

الموجیة  حساب الدوال
للمتذبذب التوافقي 

بسیطال  

السبورة 
 والداتا شو 

= 
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 معرفةمن  الطلبة تمكین ا 2  11
تائج المیكانیك بین نالفرق 

الكمي والكالسیكي ، 
الطریقة التقریبیة ، 
 )الطریقة المضبوطة 

مقارنة بین نتائج 
المیكانیك الكمي 

والكالسیكي ، الطریقة 
التقریبیة ، الطریقة 

)المضبوطة   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 2  12
تطبیق معادلة شرودنكر 
غیر المعتدة على الزمن 

 بعد واحد للجسیم الحر في

تطبیق معادلة 
شرودنكر غیر المعتدة 

على الزمن في بعد 
 واحد للجسیم الحر

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 2  13
الجسیم الحر داخل 

صندوق في بعد واحد 
 وثالث أبعاد

الجسیم الحر داخل 
صندوق في بعد واحد 

 وثالث أبعاد

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 2  14
حل معادلة شرودنكر 
 بالنسبة الى حاجز جھد

حل معادلة شرودنكر 
 بالنسبة الى حاجز جھد

السبورة 
 والداتا شو 

= 

تطبیق معادلة  معرفةمن  الطلبة تمكین ا 2  15
شرودنكر على 

صندوق جھد ذي بعد 
 واحد

السبورة 
 والداتا شو 

= 

معرفة  من الطلبة تمكین ا 2  16
بین نتائج المیكانیك  الفرق 

الكمي والكالسیكي ، 
الطریقة التقریبیة ، 
 )الطریقة المضبوطة 

مقارنة بین نتائج 
المیكانیك الكمي 

والكالسیكي ، الطریقة 
التقریبیة ، الطریقة 

)المضبوطة   

السبورة 
 والداتا شو 

= 

تمكین الطلبة من كیفیة   2  17
تطبیق معادلة شرودنكر 

تدة على الزمن غیر المع
 في بعد واحد للجسیم الحر

تطبیق معادلة 
شرودنكر غیر المعتدة 

على الزمن في بعد 
 واحد للجسیم الحر

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 2  18
الجسیم الحر داخل 

صندوق في بعد واحد 
 وثالث أبعاد

الجسیم الحر داخل 
صندوق في بعد واحد 

 وثالث أبعاد

ة السبور
 والداتا شو 

= 

تمكین الطلبة من معرفة  2  19
حل معادلة شرودنكر 
 بالنسبة الى حاجز جھد

حل معادلة شرودنكر 
 بالنسبة الى حاجز جھد

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 2  20
التفسیر  – Φحل معادلة  

 الفیزیائي للعدد الكمي

 – Φحل معادلة  
 التفسیر الفیزیائي للعدد

 الكمي

السبورة 
 والداتا شو 

= 

  تمكین الطلبة من معرفة 2  21
حساب  θحل معادلة 

بداللة  L2الموثر  
 االحداثیات الكرویة

حساب  θحل معادلة 
بداللة  L2الموثر  

  االحداثیات الكرویة

السبورة 
 والداتا شو 

= 
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 البنیة التحتیة  .12

  المیكانیك الكمي -جاسم الحسني  .د ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

مقدمة في المیكانیك الكمي ،            –ھاشم عبود قاسم .د  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
  میكانیك الكم أساسیات –سالم حسن الشماع .د

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

 Quantum Mechanics  concept and application , , 
Zettili 

الحل  R حل معادلة  2  22
 الحل الدقیق -التقریبي

الحل  R حل معادلة 
 الحل الدقیق -ریبيالتق

السبورة 
 والداتا شو 

= 

تمكین الطلبة من معرفة  2  23
بین وصف بور  الفرق  

 –ووصف شرودنكر 
أیجاد نصف قطر 

 االلكترون للدوال الموجیة

مقارنة بین وصف 
بور ووصف 

أیجاد  –شرودنكر 
نصف قطر االلكترون 

  للدوال الموجیة

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 من تحدید تمكین الطلبة  2  24
رموز  –برم االلكترون 

 دیراك

 –برم االلكترون 
  رموز دیراك

السبورة 
 والداتا شو 

= 

أشتقاق  تمكین الطلبة من  2  25
معادلة شرودنكر لذرة 

 حل تمارین –الھیدروجین 

أشتقاق معادلة 
شرودنكر لذرة 

حل  –الھیدروجین 
  تمارین

السبورة 
 والداتا شو 

= 

فة تمكین الطلبة من معر 2  26
نظریة االضطراب غیر 

المعتمدة على الزمن 
 للمرتبة االولى

نظریة االضطراب 
غیر المعتمدة على 
 الزمن للمرتبة االولى

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة   2  27
تاثیر  –طرق التقریب 

 ستارك

تاثیر  –طرق التقریب 
  ستارك

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 معرفة   تمكین الطلبة من 2  28
طریقة  –طرق التقریب 

 التغایر

 –طرق التقریب 
 طریقة التغایر

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة   2  29
طریقة  –طرق التقریب 

    التشویش

 –طرق التقریب 
 طریقة التشویش

السبورة 
 والداتا شو 

= 

 تمكین الطلبة من معرفة   2  30
WKBطریقة 

WKBالسبورة  طریقة
 لداتا شو وا

= 

     امتحان الشھر الثاني  امتحان الشھر الثاني   31
- 
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مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

s book www.Google 
  

  
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  الفیزیاء الكمیة االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمیة في   •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


