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 Course description          المقرروصف 

The wavefunction, The statistical 
interpretation of the wavefunction, 
operators, expectation values, the 
uncertainty principle. Time-dependent 
Schrodinger equation and stationary states. 
Time-independent Schrodinger equation and 
its solutions for: binding potentials, free 
potentials, the quantum harmonic oscillator 
(algebraic and analytical). Hilbert space, 
Eigenvalue problems, Dirac notation. 
Schrodinger equation in three dimensions, 
Hydrogen atom, spin and angular 
momentum. First order time-independent 
perturbation theory. 

ؤث ة، ال ج ائي للدالة ال ر اإلح ف ة، ال ج رات والقالدالة ال
دة على ع ر ال ، معادلة شرودن ق دأ عدم ال قعة، م  الزم ال

قرة االت ال قلة ع الزم، موال ر ال لها و  عادلة شرودن حل
االت:  قل د ال ه عال رة في  د ال ه هدة وال ز د واحد، ال

ي افقي ال ة). ال ل ل رة وال رقة ال (ال
رت، ف ل ز دیراكاء ه اصة، ترم ائل الق ال .م

ر  ة امعادلة شرودن  ، دروج عاد، ذرة اله ة في ثالثة أ ر ل
غزلي ة واللف ال قلة ع االزاو راب ال رة االض لزم م . ن

ة األولى. الرت

 

                      Course objectives       أهداف المقرر 
To familiarize the student with the concept of the 

wavefunction in Quantum Mechanics and its 

statistical interpretation. 

عرفأن البی م على ال ةالدالةمفه ج افيال ان الم
ر ف ائي وال   .لها اإلح

The student should understand the concept of 

quantum operator and the Uncertainty Principle. 

أن يتعرف الطالب على مفهوم المؤثرات، ومبدأ عدم اليقين في 
  ميكانيكا الكم

The student should learn the Time‐dependent 

and –independent Schrodinger equation. 

 الزمن على المعتمدة شرودنجر معادلة على الطالب يتعرف أن
  وحلولها الزمن عن والمستقلة

The student should understand the formal 

aspects of quantum mechanics including Dirac 

notation.  

الكم ميكانيكا في ديراك ترميز على الطالب يتعرف أن

The student should how quantum mechanics 

describes the physical world in three dimensions, 

including the Hydrogen atom 

 األنظمة تحكم التي الكمية المعادالت على الطالب يتعرف أن
   الهيدروجين ذرة فيها بما أبعاد ثالثة في الفيزيائية

 
Learning outcomes (understanding, knowledge, (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية) :مخرجات التعليم  
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and intellectual and scientific skills). 
After studying this course, the student is expected to 
be able to: 

 ملما بـ:المقرر أن يكون  االطالب بعد دراسته لهذعلى  يفترض 

Explain the concepts of quantum mechanics 
and how it differs from classical mechanics 

مفاهيم ميكانيكا الكم واختالفها عن الفيزياء التقليدية

Use the mathematical methods in solving the 
Schrodinger equations for physical systems 

عادالت استخدام الطرق الرياضية التي تعلمها الطالب في حلول م
شرودنجر ألنظمة فيزيائية مختلفة

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

Introduction to 
Quantum Mechanics 

David Griffiths Cambridge University 
Press 

2016 

Quantum Mechanics 
Concepts and 
Applications 

Nouredine Zettilli Wiley 2009 

 


