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Spectroscopy :اسم المادة 

 مقررالفصل: 

اعطاء الطالب المعلومات األساسیة في علم األطیاف الذریة والجزیئیة 
اھداف المادة:  والتركیز على اطیاف المواد اللیزریة الصلبة والسائلة والغازیة

Introduction to spectroscopy, line spectra , Bohr model  
Schrodinger eq. Quantum numbers, Atomic spectra, central 
field model, electrostatic interaction, magnetic 
interaction, Spin orbit interaction, Zeeman and stark 
effects, molecular spectroscopy, Born-oppenheimerr 
approximation, electronic energy of a diatomic molecules  
vibrational energy, rotational energy, corrections to simple 
rigid rotor, Spectroscopic devices, interferometers  
dispersion, resolving power, Rayleigh criterion, prism  
deviation and dispersion, resolving power of a prism  
diffraction grating, transmission grating, plane grating  
dispersion and R.P, grazing angle, Interferometers, Fabry
perot & Michelson, Interferometers, resolution and through 
put. 

   

التفاصیل االساسیھ للمادة: 

Spectrophysics       By: Anne Thorne  :الكتب المنھجیة

Molecular spectroscopy   By Banwell  :المصادر الخارجیة
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Introduction-principles of spectroscopy 

 1 

  
Light and E.M.waves, E.M. spectrum, E.M. 

energy  2 

  
Emission and absorption of light, Line 
spectrum- Energy levels-Atomic spectra  3 

  
Structure of matter, Atomic spectra 

Hydrogen atom spectrum using Bohr model  4 

  
Application of Bohr model to other atoms 

with more than one electron  5 

  
Quantum treatment of atomic spectra-wave 

functions-Schrodinger eq.  6 

  
Quantum mechanics of hydrogen atom 

 7 

  
Radiative transitions and selection rules 

The exclusion principle and 
Periodic table 

 8 

  1st  mid-term exam.  9 

  
Quantum numbers 

Electronic distribution in shells and sub-
shells 

 10 

  
Aufban principle, Hund's rule, electronic 

structure and periodic table  11 

  
central field model, electrostatic 

interaction,   12 

  magnetic interaction,   13 

  Spin orbit interaction,  14 

  
2nd   mid-term exam. 

 15 

  Zeeman and stark effects,  16 
                           

 
 

 
 

. MS-Word*  تملئ االستمارة الكترونیاً بواسطة 
. PDF*  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصیغة ملف 

 

 

  )www.uotiq.org االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجیة االلكتروني على االنترنت ( مالحظة:



 الجامعة التكنولوجیة أسم الجامعھ: 
أسم الكلیھ: //ھندسة اللیزر والبصریات االلكترونیة 

أسم القسم: ھندسة اللیزر 
أسم المحاضر: د. فرید فارس رشید 

اللقب العلمي:  أستاذ 
المؤھل العلمي: دكتوراه 

  مكان العمل: قسم ھندسة اللیزر

جمهورية العراق  
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 
 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 التاریخ الماده النظریة یةلالماده العم المالحظات

وع
سب

اال
 

  
Principles to molecular spectroscopy 

– inter-atomic potential  1 

  
Born-oppenheimer approximation,  
Electronic energy of a diatomic 

molecule 
 2 

  
Vibrational energy of a diatomic 

molecule  3 

  
Rotational energy of a diatomic 

molecule,  4 

  
Full Morse potential, Corrections to 

simple rigid rotor  5 

  
Spectroscopic devices and 
interferometers, Dispersion  6 

  
Resolving power, units of R.P, 

Rayleigh criterion  7 

  
Prism deviation and dispersion, R.p 

of a prism  8 

  1st Mid-term Exam.  9 

  
Diffraction grating, Transmission 

grating, plane grating  10 

  
Dispersion of grating and R.P 

 11 

  
Grating in the I.R 
Grating in the F.U.V 

Grazing angle of incidence 
 12 

  Principles of Interferometers, types  13 

  Fabry-perot, and Michelson 
interferometers  14 

  2nd Mid-term exam  15 

  Resolution and throughput  16 

                           

 
 

. MS-Word*  تملئ االستمارة الكترونیاً بواسطة 
. PDF*  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصیغة ملف 

 

 

  )www.uotiq.org االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجیة االلكتروني على االنترنت ( مالحظة:


	(( أستمارة الخطة التدريسية السنوية ))

