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اسم المادة

الميكانيك الكمي

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعليم أساسيات الميكانيك الكمي وتطبيقاته

التفاصيل االساسية للمادة

 .1األسس الفيزيائية للميكانيك الكمي  .2الصفات األولية للميكانيك الكمي .3المتذبذب التوافقي

الكتب المنهجية
المصادر الخارجية

الخطي  .4الجسيم الحر  .5الذرة األحادية األلكترون  .6نظرية االضطراب

 .1الميكانيك الكمي (تأليف د.جاسم الحسيني+د.عبد السالم عبد المنعم)
1.An interaction to Theory and Applications of Quantum
Mechanics (Yaref).
 .2أساسيات ميكانيك الكم(تأليف د.سالم الشماع+د.أمجد كرجية)
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

%04( %04
لكل فصل)

معلومات اضافية

المختبر
----

االمتحانات
اليومية
%04

المشروع
-

االمتحان النهائي
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األسس الفيزيائية للميكانيك الكمي
تأثير كومبتون وطول موجة األشعة
السينية وتكوين الزوج
ازدواجية الجسيم والموجة ومبدأ
الالدقة لهايزنبرك
الصفات األولية للميكانيك الكمي-
معادلة الموجة وتفسيرها
المؤثرات-الدوال العيارية
القيم الذاتية-القيم المتوقعة-ثوابت
الحركة
حل شرودنكر المعتمدة على الزمن-
االنحالل
خواص المؤثرات
الكميات المكممة – التماثل – مؤثر
االنعكاس
حل أسئلة – االختبار األول
المتذبذب التوافقي الخطي – الدالة
الهاملتونية
الدالة الولدة – حل اسئلة األختبار
الثاني
الجسيم الحر – منخفض الجهد ذو
جدران صلدة
الجسيم الحر في صندوق جهد ببعد
وثالثة ابعاد
كثافة الحاالت -حل اسئلة –
الذرة األحادية األلكترون -
عطلة نصف السنة
ذرة الهيدروجين – الزخم الزاوي
برم اإللكترون  -حل اسئلة
االختبار الثالث

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

تطبيق

نظرية االضطراب

المادة العملية

المالحظات
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