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 المقدمة

كتسا  المعرفة العلمية في ميكانيك الكم الكيميائي بوساةة فهم اسأس  النظرية والتطبيقية التي تؤدي الالطالب  يؤهل المقرربرنامج إن  

سيتم تهيئة النقاة العامة للمحاضرات  .ضياتالرياعلى لغة  الكيميائية باالعتمادالكيمياء الفيزيائية المنتجة للتفاعالت  الظواهرالى تفهم 

من خاللها  الملفات المطبوعة بابل.ملفات رقمية مطبوعة ومحمله على الموقع الرسمي لكلية العلوم جامعة  وفق للمنهاج العام للمادة بشكل

من  الموجية لكل نظام على حد سواء الدوال إلىالشتقاقات والبراهين الرياضية المؤدية ا دراسةعلى الطرق المتبعة في  يتم االةالع

وأساليب التطبيق العملي في مجال التقنيات المستخدمة  لغرض تعميق الفهم عالمياإلى التطرق لألمثلة  المعتمدة  ةإضاف,االنظمة الكيميائية 

الطلبة وتنميتها قابلية  . صقل وتنمية مهارات وإضافة الى استخدام الفديوات العلمية التعليمية في بعض اسأحيان لتعميق الفهم والتطبيقات 

إعداد التقارير العلمية باالعتماد على المصادر العلمية  واالمتحانات المفاجئة والمختلفة التي يعدها الطلبة  فيةالنشاةات الص عن ةريق

 .وشبكة المعلومات الدولية

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية العلوم-جامعة بابل 

 قسم الكيمياء

 الدراسات األولية

 وثق ما تفعل

 وافعل ما توثق 

 إدارة الجودة الشاملة 
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 المقرر أهداف

 -:إلى يهدف المقرر                   

 مقدمة عن ميكانيك الكم وبصورة عامة. يتعرف الطالب على .1

 .ة لعلم الكم القديم)التقليدي( التجريبي اسأس  تعرف الطالب علىي .2

 الحديثة.واهم التطبيقات لعلم الكم الحديث  التجريبية يتعرف الطالب على اسأس  .3

 .اشتقاق المعادلة العامة لحركة الموجةمعرفة يتعرف الطالب على  .4

 . في أبعاد مختلفة اشتقاق معادلة شرويدنكر أساليب يتعرف الطالب على .5

 ومعرفة حلول الدوال التامة. فرضيات ميكانيك الك وفهمدراسة يتعرف الطالب على كيفية  .6

 يتعرف الطالب على مختلف مكونات وظروف نظام الدقيقة في صندوق. .7

 .وتطبيقاتهتفهم نظام الدوار الصلد يتعرف الطالب على  .8

 المهتز.نظام المهتز التوافقي والالتوافقي ونظام الدوار على  يتعرف الطالب  .9

 .وتفهم نظام ذرة الهيدروجين النظام االنتقالي االليكتروني يتعرف الطالب على .10

 .وتفهم نظام ذرة الهليوم يتعرف الطالب على ةرائق التقريب المستخدمة في حل مسائل ميكانيك الكم .11

 نة في الحسابات.ةريقة هارتري المتضمنة وغير المتضميتعرف الطالب على  .12

 ظرية االوربيتال الجزيئي .ن يتعرف الطالب على  .13

 كيفية احتسا  ةاقة االوربيتاالت الجزيئية. يتعرف الطالب على .14

 نظرية هيوكل لالوربيتال الجزيئي وتطبيقاتها . يتعرف الطالب على .15

 

 

 

 (المحتوى )الفصليمفردات المقرر 

 
الدراسي اسأول  صلالف

 االحديبدآ يوم 

 2/10/2022الموافق

 إنجازهامفردات المادة المقرر 

 امتحان الشهر اسأول  

 يوم الثالثاء الموافق 

25/10/2022 

 مقدمة عامة

 أهداف الكيمياء النظرية  

 خلفية تاريخية 

General Introduction. 

Aims of theoretical chemistry. 

Historical back ground. 

 مراجعة لميكانيك الكم التقليدي

قاعدة اسأس  التجريبية للنظرية الكمية ,

ريتز ,نظرية بور اسأساسية لذرة 

فشل نظرية بور لألنظمة  أسبا الهيدروجين,

 الذرية متعددة اإلليكترون.

Review of classical quantum mechanics 

Eexperimental foundation of Quantum 

Mechanics, Ritz rule ,Bohr theory for 

hydrogen atom, reasons of Bohr theory 

failed for multi electronic system, 

اسأس  التجريبية للنظرية الكمية الحديثة ,تجربة 

حيود االليكترونات,استطارة كومبتن,التأثر 

الالدقة  مبدءا,اسأسودالجسم  إشعاعالكهروضوئي,

 لهايزنبرك واحتمالية القياس,تجربة دي بروغلي

Eexperimental foundation of new quantum 

theory, experiment of electron diffraction, 

Compton scattering, photoelectric effect, 

Black body radiation, Uncertainty 

principles of Heisenberg and the 

probability of measurement, Deprogly 

experiment.  

,الموجة اسأمواجحركة الموجة,تفسير حركة  إلية

 المستقرة

Mechanic of wave motion, explanation of 

wave motions, standing waves. 

 

 امتحان الشهر الثاني

 يوم الثالثاء الموافق 

29/11/2022 

 ابعادحركة الموجة في اشتقاق معادلة شرويدنكر ل

 مختلفة

The differential Schrödinger’s equation for 

wave motion in one dimensions and three 

dimensions 

الدوال التامة والقيم التامة,التفسير الرياضي 

 .وجة,فرضيات ميكانيك الكم والفيزيائي لدوال الم

Eigen function and eigen value, 

mathematical and physical explanation of 

wave function, hypothesis of quantum 

mechanics 

هرميتية العوامل,انحالل صفة  العوامل الخطية ,

وتعامد الدوال ,تبادل العوامل,تمدد دوال 

 الموجة,تطبيقات مختلفة.

Linear operators, hermetic operators, 

degenerate and orthogonal function, 

exchange of operators, expansion of wave 



(3-4) 

functions, different applications. 

 

 امتحان الشهر الثالث 

 يوم الثالثاء الموافق 

27/12/2022 

 نظام حركة الجسيم)الدقيقة(

 نظام الجسيم في بعد واحد,نظام حركة اليكترونات

صندوق المتعاقب, نظام الجسيم في  πاواصر

 . نظام الجسيم بحرية تامة.الجهد

System of particle motion 

System of particle motion for one 

dimension, System of electronic motion for 

conjugated π bonds, System of particle 

motionin potential box, System of particle 

motion in absolutely freedom. 

 نظام الدوار الصلد

ية والكروية ديكارتال اإلحداثياتالعالقة بين 

دنكر لنظام الدوار يالقطبية, اشتقاق معادلة شرو

 الصلد ,مستويات الطاقة الدورانية. 

System of rigid rotator 

Relation between Cartesian dimensions 

and spherical polar dimensions, The 

differential Schrödinger’s equation for 

Rigid rotator, rotational energy levels. 

 نظام المتذبذ  التوافقي

دنكر لنظام المتذبذ  ي, اشتقاق معادلة شرو

دنكر يالتوافقي في بعد واحد, اشتقاق معادلة شرو

,مستويات إبعادلنظام المتذبذ  التوافقي في ثالث 

 .االهتزازيةالطاقة 

Harmonic oscillator system 

The differential Schrödinger’s equation for 

Harmonic oscillator system in one 

dimension, The differential Schrödinger’s 

equation for Harmonic oscillator system in 

three dimension, vibration energy levels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاية الفصل االول يوم 

12/1/2023 

 نظام ذرة الهيدروجين

تغير اإلحداثيات الديكارتيزية إلى كروية قطبية, 

اشتقاق معادلة شرودنكر لنظام ذرة 

الهيدروجين,احتسا  دوال ذرة الهيدروجين لقيم 

 محددة,إعداد الكم.

.System of hydrogen atom 

Change the Cartesian dimensions into 

spherical polar dimensions, The differential 

Schrödinger’s equation for hydrogen 

atom ,  calculate the hydrogen atom 

function for some value , quantum numbers 

 ةرائق التقريب في ميكانيك الكم

ةريقة التشويش)حد التشويش من ةريقة التغيير,

و  اسأولىالرتبة صفر و حد التشويش من الرتبة 

,ةريقة المجال حد التشويش من الرتبة الثاني

 المدارات السليترية. اته لهارتري فوك,القائم بذ

Approximation methods in quantum 

mechanics. 

Variation method, perturbation method 

(term order of zero order, first order, and 

second order),Hartree Fock-self consisted 

field ,exchange operator , Slater orbital. 

,تقريب نظام ذرة الهلييوم,نظرية المدار الجزيئي

بورن اوبنهايمر)االتحاد الخطي للمدارات 

الذرية(,تطبيقات نظرية المدار الجزيئي,نظام 

 الهيدروجين الموجب.جزيئة ايون 

System of Helium atom 

Molecular orbital theory (MO), Born-

Oppenheimer approximation (linear 

combination of atomic orbital), application 

of Molecular orbital theory, system of 

positive hydrogen ion molecule. 

على التوقيت الزمنيي للمنهاج ورأي  ااعتمادية فسيتم تحديد الموعد واالمتحان عطلة رسم *مالحظة// في حالة ان يكون يوم

   رئاسة القسم. 

 

 

 طرائق التدريس المعتمدة لتنفيذ المقرر

 -تعتمد عدة أساليب إليصال المفهوم العلمي للطالب من خالل اسأتي:       

 .في كل محاضرةالغاية العلمية للموضوع وبيان  اسأفكار العامةتهيئة  -1

 عرض لبعض اسأمثلة العالمية لمواقع االنترنت. معاإليضاح استخدام وسائل  -2

 .استخدام الموقع الرسمي لجامعة بابل لعرض المحاضرة بصورة مفصلة على االنترنت -3

 توفر المصادر االليكترونية واسأمثلة الحسابية على موقع الجامعة. -4
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 توزيع درجات المقرر

 -توزع درجات المقرر كما يلي:                

 من درجة السعي النهائي( 40) %   خالل الفصل الدراسي االول يؤدي الطالب ثالث امتحانات شهريه -1

 من درجة السعي النهائي(   5% اسأول )فصل الدراسي حانات مفاجئة خالل الامت -2

 .درجة السعي النهائي( من %5 )مواضيع المقررالنشاة الصفي للطالب حول  -3

 

 المصادر والمراجع 

 

 -:التالية ع العلميةتستخدم المراج 
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