
 
 

 
                            Course Description (Form H)) نموذج هـ( سيوصف مقرر درا     

  

 
 Course description          المقرروصف 

Galileo transformations, Michaelson-Morley 
experiment, Postulates of special relativity, 
Lorentz transformations, relativity of space 
and time, relativistic collisions. 
Particle‐like properties and radiation: The 
photoelectric effect, Black body, Compton effect.
The wave‐like properties of matter: De Broglie 
waves, the uncertainty principle, wave packets. 
Probabilities and randomness. 
Wave behavior when crossing boundaries, 
confining particles, the one‐dimensional 
Schrodinger equation, applications of 
Schrodinger equation: the harmonic oscillator, 
steps and barriers. 
Overview of the basic properties of the atom, 
Thomson model, Rutherford experiment, line 
spectra, Bohr model. Atom in one‐dimension, 
Angular momentum, Spin, Zeeman effect. 

 

ل الت جال نت ل رة ما ،-، ت ای ات آی ل رلي، م م
ز رن الت ل ةت ادمات في ال ان، ال ة الزمان وال  . ، ن

الجسم  الكهروضوئي، األثرالخصائص الجسيمية لإلشعاع: 
  . كومتون أثر األسود،

 موجات ديبرولي، فرضيةالخصائص الموجية للجسيمات: 
 االحتماالت. الموجية الحزم. لإلرتياب هايزنبيرج مبدأ ديبرولي،

  . والعشوائية
المناطق الحدية (مناطق تفصل بين وسطين  عند الموجات سلوك

 ،في بعد واحد شرودنجر معادلة ،حجز الجسيمات ،فيزيائيين)
 الكمي، البسيط التوافقي المهتز :شرودنجر معادلة تطبيقات
  . والحواجز العتبات

 تومسون، نموذج. للذرة األساسية لخصائصرض مبسط لع
  .بور نموذج الخطية، األطياف. الذرة ونواة رذرفورد تجربة
 الهيدروجين، ذرة في الزاوية الحركة كمية. واحد بعد في الذرة
  .زيمان أثر المغزلي، اللف

 

 

                      Course objectives       أهداف المقرر 
To familiarize the student with the special relativity 

and its consequences. 

 

ها   • اصة، مفاه ة ال رة ال الب على ال عرف ال أن ی
ها ة ع رت ائج ال   وال

The student should understand the particle‐like 

properties of waves. 

 

•  الجسيمية للموجات أن يتعرف الطالب على الخصائص  
  الكهرومغناطيسية

The student should understand the wave‐like 

properties of particles. 

 

أن يتعرف الطالب على الخصائص الموجية للجسيمات  •

The student should understand the models and 

experiments that led to the discovery of the atom and 

nucleus and their properties. 

أن يتعرف الطالب على النماذج والتجارب التي قادت   •
  الكتشاف الذرة ونواتها وخصائصها.
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Learning outcomes (understanding, knowledge, 
and intellectual and scientific skills). 
After studying this course, the student is expected to 
be able to: 

  مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
  

 ملما بـ:المقرر أن يكون  االطالب بعد دراسته لهذعلى  يفترض 

Explain the concepts of special relativity and 
its consequences. 

مفاهيم النظرية النسبية الخاصة وتبعاتها

Explain the concepts of quantum physics, 
and the properties of atoms. 

مفاهيم الفيزياء الكمية وخصائص الذرة

Analytic and scientific thinking  التفكير التحليلي والعلمي
 

 
 
Textbook adopted and supporting references                      كتاب المقرر والمراجع المساندة 

Title of the book 
 اسم الكتاب

Author's name 
 اسم المؤلف

Publisher's name 
 اسم الناشر

Date of publication
 سنة النشر

Modern Physics Kenneth S. Krane Wiley 2012 
Modern Physics John Morrison Academic Press 2015 
    
    

 


