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اسم المادة

الكيمياء الفيزياوية

مقرر الفصل

كيمياء الكم

اهداف المادة

التعرف على القواعد االساسية النظرية لدراسة التراكيب البنائية للذرات

التفاصيل االساسية للمادة

بعض المفاهيم االساسية واسس الميكانيك التقليدي,اسباب ظهور ميكانيك

وتطبيقاتها في االطياف

الكم,ميكانيك الكم,مطيافية الموجة الصغرى,مطيافية االشعة تحت
الحمراء,مطيافية رامان,االطياف االليكترونية,طيف الرنين النووي

المغناطيسي
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

-1مبادئ كيمياء الكم -د .سالم محمد خليل-جامعة الموصل
-2االطياف -د.ليلى محمد نجيب-جامعة الموصل
-1الكم واالطياف -د.قيس عبدالكريم-جامعة البصرة
-2كيمياء الكم-د.مثنى شنشل-جامعة بغداد
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي
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ً%04

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

-

اليومية

الجامعة :الكوفة
الكلية :التربية للبنات
القســم :الكيمياء
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي :ساجدة هادي رضا
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم الكيمياء\كلية التربيةللبنات\جامعة
الكوفة

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
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النظم االحداثية ,االعداد المعقدة,
المؤثرات
الداالت الموجية المقبولة ,قاعدة
التركيب ,معادلة القيمة الذاتية
النظام االحتفاظي ,قانون نيوتن في
الحركة
معادالت الكرانج وهاملتون في
الحركة
اشعاع الجسم االسود ,التأثير
الكهروضوئي
الطيف الذري ,نموذج رذرفورد
وبور للذرة
فرضيات ميكانيك الكم
فرضيات ميكانيك الكم ,التعامدية
والتناسقية
مسائل وحلول
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االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

معادلة شرودنكرلجسيم في صندوق
الجهد ذو بعد واحد
معادلة شرودنكرلجسيم في صندوق
الجهد ذو ثالث ابعاد
المهتز التوافقي البسيط
الدوار الصلد
ذرة الهيدروجين
مسائل وحلول
طرق التقريب-طريقة التغيير
عطلة نصف السنة-
مطيافية الموجة الصغرى ,دوران
جزيئة خطية ذات ذرتين
قاعدة االختيار ,شدة خطوط الطيف,
االبدال النظائري
الدوار غير الصلد ,تطبيقات
المايكرويف
مطيافية االشعة تحت الحمراء,
المهتز التوافقي ,طاقات االهتزاز

-

المالحظات
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توقيع االستاذ :

المهتز الالتوافقي ,مستويات
الطاقة,طيف االهتزاز
طيف رامان,اصل طيف رامان,طيف
رامان للدوران الصرف
االطياف االهتزازية لرامان ,اجهزة
القياس
االطياف االليكترونية ,مبدأ فرانك
وكوندن
طاقة التفكك,امتصاص الضوء
طيف الرنين النووي المغناطيسي
االزاحة الكيمياوية  ,العوامل
المؤثرة عليه
مسائل وحلول

توقيع العميد :

-

