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 Course description          المقرروصف 

Equipartition of energy: equipartition 
theorem, Brownian motion.  
The partition function: Its expression, the 
function of state, combining partition 
functions. 
Statistical mechanics of ideal gases: Density of 
states, quantum concentration, 
distinguishability, functions of states of ideal 
gases, Gibbs paradox, heat capacity of a 
diatomic gas. 
Chemical potential: definition, grand partition 
function, relation to Gibbs function, particle 
number conservation.  
Photons: radiation pressure, statistical 
mechanics of a gas of photons, Black body 
distribution. 
Phonons: the Einstein model, the Debye model.
Overview of: real gases, phase transitions, 
Bose-Einstein and Fermi-Dirac distributions, 
and quantum gases.  

للطاقة: قانون التجزئة المتساوية، التجزؤ المتساوي 
  والحركة البراونية.

دالة التوزيع: صياغتها، دالة الحالة، جمع دوال 
  التوزيع.

الميكانيكا اإلحصائية للغاز المثالي: كثافة الحاالت، 
التركيز الكمي، التمييز بين الجسيمات، دوال الحالة 

 للغاز المثالي، مفارقة جيبس، السعة الحرارية لغاز من
  ذرتين.

الجهد الكيميائي: التعريف، ودالة التوزيع الكبرى، 
  والعالقة بدالة جيبس، قانون حفظ عدد الجسيمات.

الفوتونات: الضغط اإلشعاعي، الميكانيكا اإلحصائية 
  لغاز من الفوتونات، توزيع الجسم األسود.

  الفونونات: نموذج آينشتاين ونموذج ديبي.
عرض مبسط للغازات الحقيقية، التحوالت الطورية، 

ديراك، -آينشتاين، وتوزيع فيرمي-وتوزيع بوز
 والغازات الكمية.

 

                      Course objectives       أهداف المقرر 
The student should understand the concepts 
and methods of statistical mechanics

 

 والطرق بالمفاهيم الطالب يلم أن الى المقرر هذا يهدف
   االحصائية للفيزياء األساسية

 
Learning outcomes (understanding, knowledge, 
and intellectual and scientific skills). 
After studying this course, the student is expected to 
be able to: 

  والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)مخرجات التعليم: (الفهم 
  

 ملما بـ:المقرر أن يكون  االطالب بعد دراسته لهذعلى  يفترض 

Analyze physical systems that are described 
by statistical mechanics 

اء اإلحصائيةتحليل األنظمة الفيزيائية التي توصف بطرق الفيزي  
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