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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 الفيزياء النووية تطوير الطالب بالمستويات المعرفية اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 الفيزياء الكمية و اطالع الطالب على النظريات و المفاهيم العلمية  تنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 التعرف على مناهج البحث في  -
 الفيزياء الكمية التعرف على المفاهيم االساسية في  -
 خواص المؤثرات و دالة هاملتون و مؤثر الهاملتتونين التعرف على االتجاهات االساسية في دراسة   -
 كانيك الكم كمدخل تطبيقي في الصورة العيانية في القيزياء  موضوع ميالتعرف على اهداف  -
 ميكانيك الكم   تشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي لمفهوم  -      
 التعرف على كيفية حساب القيمة المتوقعة باالستعانة بالمؤثرات   -       

 حقيقية  على برهان الطاقة الكلية للنظام الفيزيائي كقيمة ذاتية التعرف  -
 فهم و ادراك النظريات خصوصا في تطبيق معادالت شرودنكراكتساب المعرفة النظرية في  -
تعليم الطالب على المقارنة في امكانية تطبيق مفاهيم الميكانيك الكمي و الكالسيكي لحل االنظمة   -

 الفيزيائية   

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على اهداف ميكانيك الكم  -1أ

 التعرف على طبيعة استخدام معادلة شرودنكر في ايجاد دالة الموجة للنظام  -2أ

 المقارنة بين الميكانيك الكمي و الكالسيكي   -3أ
 التعرف على مناهج البحث العلمي في الميكانيك الكمي -4أ
  

 :  بالمقرراالهداف المهاراتية الخاصة    -ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة مفاهيم و اساسيات   – 2ب 

 الجسيمات 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 



 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية  والموضوعية مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

الصفات االولية للميكانيك الكمي  
 –االلقاء  واهمية الميكانيك الكمي في الفيزيا 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  دالة الموجه وتفسيرها  = 2 2

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  اشتقاق معادلة شودنگر  = 2 3

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  المؤثرات  -معادلة الموجه لشودنگر  = 2 4

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

معادلة الموجه لشودنگر                   = 2 5
 المؤثرات  -

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

اشتقاق معادلة الموجه لذرة               = 2 6
 الهيدروجين 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

استنتاج المؤثرات الالبالسيين اللذان   = 2 7
 بروتون وااللكترون يؤثران على 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  الدوال العيارية  = 2 8

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

القيم الذاتية والدوال الذاتية للموقع   = 2 9
 والزخم بأتجاه المحور السيني 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

الذاتية والدوال الذاتية للموقع  القيم  = 2 10
 والزخم بأتجاه المحور السيني 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  القيم المتوقعه  = 2 11

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 التفاوت                               = 2 12

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  الدوال الذاتية وثوابت الحركة  = 2 13

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج في الميكانيك الكمي التي تقابل   = 2 14
 نتائج اساسية في الميكانيك الكالسيكي 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج في الميكانيك الكمي التي تقابل   = 2 15
 نتائج اساسية في الميكانيك الكالسكي 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج في الميكانيك الكمي التي تقابل   = 2 16
 نتائج اساسية في الميكانيك الكالسيكي 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

معادلة شودنگر المعتمدة على  حل  = 2 17
 الزمن 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية
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تكملة معادلة شودنگر                 = 2 18
 المعتمدة على الزمن 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

صفات مستويات الطاقة                 = 2 19
 ودوال الموجه 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  االنحالل  = 2 20

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج التي تتضمنها معادلة شودنگر   = 2 21
 غير المعتمدة على الزمن 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

النتائج التي تتضمنها معادلة شودنگر   = 2 22
 غير المعتمدة على الزمن 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

التعبير الرياضي ومميزات دالة   = 2 23
 كرونكر

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 تمثيل دالة الموجه بالمفكوك  = 2 24

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  خواص المؤثرات  = 2 25

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 المؤثر المستبدل  = 2 26
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

المتوقعه لوحدة الزمن يتوقف على   = 2 27
 المستبد   دراسة تغير القيمةالمؤثر

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 –االلقاء  انخفاض االحتمالية  = 2 28

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 تيار االحتمالية والحاالت المكممة  = 2 29
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

 التماثل في الميكانيك الكمي  = 2 30

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

    التماثل في الميكانيك الكمي = 2 31

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

   االمتحان = 2 32
      



 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

  ميكانيك الكم للمؤلف الدكتور عبد السالم احلسيين و اخرون  

 - المراجع الرئيسيه 

   ،التقارير ،.....(الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية  (أ

 المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت ،..... (ب 

 

- 
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