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 Ch 303/الثالثة/ المرحلة الكیمیاء الفیزیاویة اسم / رمز المقرر .3

 یومي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعات 5 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 25/10/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

ھا اتسرعة التفاعالت الكیمیائیة والیالكیمیاء الحركیة وكیفیة حدوث  :موضوعین االولتعریف الطالب 
 .الى كھربائیة وبالعكس ةالكیمیاء الكھربائیة وتحول الطاقة الكیمیائیھو :والموضوع الثاني

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .9

 ة یالمعرفاالھداف  -أ
 تمكین الطالب من الحصول على المعرفة النظریة لقوانین الكیمیاء الفیزیاویة -1أ
 معرفة الطالب للمفاھیم األساسیة لقوانین الكیمیاء الحركیة -2أ
 معرفة الطالب بقوانین الكیمیاء الكھربائیة  -3أ

  قررالخاصة بالم یةالمھاراتاالھداف   -ب 
 واستخدام األجھزة في المختبربشكل كفوءیتقن الطالب اجراء التجارب  -1ب
 والحسابات المتعلقة بھاسرعة التفاعالت الكیمیائیة طرائق التعبیر عن یتقن الطالب  -2ب
 القوانین والوحدات الخاصة بكل قانون التمییز بین  -3ب
  مراتب التفاعل وحل المسائل المتعلقة بھا  قوانیندراسة  -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات -1
 وسائل األیضاح مثل: السبورة الذكیة  -2
 استعمال المواد المختبریة وأجھزة القیاس -3

 طرائق التقییم      
 األمتحانات الشفویة -1
 األمتحانات الشھریة -2
 األمتحانات السنویة -3
 االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 اعتماد أسلوب الحوار بین الطالب واألستاذ -1ج
 اعداد تقاریر منظمة -2ج
 اعتماد أسلوب المناقشة -3ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات -           
 وسائل األیضاح مثل: السبورة الذكیة  -           
 استعمال المواد المختبریة وأجھزة القیاس -      
 طرائق التقییم    

 األمتحانات الشفویة -
 األمتحانات الشھریة -

 األمتحانات السنویة -    
 ).بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقةالمنقولة (التأھیلیة المھارات  العامة و - د

 قدرة الطالب على العمل ضمن فریق العمل التربوي والمھني -1د
 التفكیر األیجابي وتوظیف المعرفة التي تلقاھا -2د
 القدرة على التعامل مع الجھات خارج الجامعة والتدریب معھم -3د
  أن یتمكن الطالب من تعلم مھنة التدریس واتقانھا  -4د
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 بنیة المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 طریقة التقییم التعلیمطریقة  الموضوع

 الكيمياء الحركية عملي 3نظري+ 2 1

التفاعالت  -تعریف الكیمیاء الحركیة
-التفاعالت غیر المتجانسة -المتجانسة

التعبیر عن معدل سرعة التفاعل الكیمیاوي 
قانون معدل  -بداللة المواد المتفاعلة والناتجة

مرتبة التفاعل وجزیئیة -سرعة التفاعل 
 التفاعل

امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر
 وتقاریر مختبریة

 مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 2

تفاعالت المرتبة الصفریة -مراتب التفاعل-
تفاعالت المرتبة  -زمن عمر النصف-

 المرتبة الكاذبة -األولى
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر

 وتقاریر مختبریة

 مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 3

تفاعالت المرتبة الثانیة متساویة التركیز 
تفاعالت المرتبة الثالثة -ومختلفة التركیز

 متساویة التركیز
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر

 وتقاریر مختبریة

المعادالت التكاملیة للمراتب بداللة الضغوط  مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 4
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر الجزیئیة

 وتقاریر مختبریة

الطریقة التكاملیة -طرق تعین مرتبة التفاعل مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 5
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر الطریقة التفاضلیة -

 وتقاریر مختبریة

طریقة عمر -التفاعلطرق تعین مرتبة  مراتب التفاعل عملي 3نظري+ 2 6
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر طریقة العزل والفصل -النصف

 وتقاریر مختبریة

-2التفاعالت المتوازیة -1التفاعالت المعقدة التفاعالت المعقدة عملي 3نظري+ 2 7
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر التفاعالت المتتالیة

 وتقاریر مختبریة

التفاعالت االنعكاسیة  -1التفاعالت المعقدة  التفاعالت المعقدة عملي 3نظري+ 2 8
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر التفاعالت السلسلیة -2

 وتقاریر مختبریة

وشھریة امتحانات اسبوعیة  المحاضرة+المختبر آلیة التفاعالت الكیمیائیة التفاعالت الكیمیائیة عملي 3نظري+ 2 9
 وتقاریر مختبریة

تأثیر درجة الحرارة على سرعة التفاعالت  التفاعالت الكیمیائیة عملي 3نظري+ 2 10
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر الكیمیائیة

 وتقاریر مختبریة

-1نظریات سرع التفاعالت الكیمیائیة  التفاعالت الكیمیائیة عملي 3نظري+ 2 11
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر نظریة التصادم

 وتقاریر مختبریة

 -2نظریات سرع التفاعالت الكیمیائیة  التفاعالت الكیمیائیة عملي 3نظري+ 2 12
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر نظریة لندمان وھنشلود

 وتقاریر مختبریة

-  3سرع التفاعالت الكیمیائیة نظریات  التفاعالت الكیمیائیة عملي 3نظري+ 2 13
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر نظریة المعقد المنشط

 وتقاریر مختبریة

 التفاعالت الكیمیائیة عملي 3نظري+ 2 14
استخراج  -معادلة أیرنك-دوال التجزئة 

الدوال الثرمودینامیكیة حسب نظریة المعقد 
 المنشط

اسبوعیة وشھریة امتحانات  المحاضرة+المختبر
 وتقاریر مختبریة

امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر حركیة التفاعالت في المحالیل حركية التفاعالت عملي 3نظري+ 2 15
 وتقاریر مختبریة

لعملیات غیر ا عملي 3نظري+ 2 16
 العكوسة في المحالیل

-1العملیات غیر العكوسة في المحالیل
طریقة -اللزوجةطرق قیاس -اللزوجة

 طریقة ستوك-بوازلي
امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر

 وتقاریر مختبریة

 اللزوجة عملي 3نظري+ 2 17
بعض  -تأثیر درجة الحرارة على اللزوجة

امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر تطبیقات اللزوجة
 وتقاریر مختبریة

 عملي 3نظري+ 2 18
العملیات غیر 

 العكوسة في المحالیل
-2العملیات غیر العكوسة في المحالیل

امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر االنتشار
 وتقاریر مختبریة

 عملي 3نظري+ 2 19

العملیات غیر 
 العكوسة في المحالیل

 -3 العملیات غیر العكوسة في المحالیل
 التوصیل الكھربائي

 
اسبوعیة وشھریة امتحانات  المحاضرة+المختبر

 وتقاریر مختبریة
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 البنیة التحتیة  .11
 

 1989الكیمیاء الفیزیائیة الحركیة تألیف د.علي الطائي  - المطلوبةالكتب المقررة  -1
الكیمیاء الفیزیائیة الحركیة تألیف د.محسن البیرماني وجماعتھ  -

1984    
مبادىء سرعة التفاعالت الكیمیائیة تألیف د.علي عبد الحسن  -

    1980سعید  
     1987اغ حركیة التفاعالت الكیمیائیة  تألیف د.عبد المجید الدب -

-  
 

  المراجع الرئیسیة (المصادر) -2

 الكتب والمراجع التي یوصى بھا - أ
 (المجالت العلمیة، التقاریر،....)

- P.W. Atkins physical chemistry, 7th edition,  2007 
- Essential of (physical chemistry) by  Arun Bahl 
B.S. Bahl 2000  
 

 المقاومة والتوصيلية عملي 3نظري+ 2 20

الوحدات المستعملة في الكیمیاء  -1
- 3المقاومة والمقاومیة-2الكھربائیة 

التوصیل الكھربائي والتوصیلیة الكھربائیة 
 التوصیلیة الموالریة-4

امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر
 وتقاریر مختبریة

 المقاومة والتوصيلية عملي 3نظري+ 2 21

- 6التوصیلیة الموالریة المحددة -5
التوصیلیة الكھربائیة في المحالیل المختلطة 

طرق قیاس التوصیلیة الموالریة - 7
تأثیر درجة - 8المحدد(عالقةكوھالروش)  

 الحرارة على التوصیلیة الموالریة االیونیة

وشھریة  امتحانات اسبوعیة المحاضرة+المختبر
 وتقاریر مختبریة

 المقاومة والتوصيلية عملي 3نظري+ 2 22

تأثیر المذیب على التوصیلیة  -9
توصیل ایون الھیدروجین -10الموالریة

 -  12ماء التوصیل  -11وقاعدة والدن
 التسحیح التوصیلي

امتحانات اسبوعیة وشھریة  المحاضرة+المختبر
 وتقاریر مختبریة

 تطبيقات عملية عملي 3نظري+ 2 23

التفكك -التطبیقات العملیة لقیاس التوصیلیة أ
إیجاد ثوابت تفكك -غیر التامب

االلكترولیتات الضعیفة من قیاسا ت 
أیجاد ثابت تحلل المائي من  -التوصیلج

أیجاد قابلیة ذوبان االمالح -قیاسات التوصیلد
 الشحیحة من قیاسات التوصیل

 المحاضرة+المختبر

وشھریة  امتحانات اسبوعیة
 وتقاریر مختبریة

 
 

 عملي 3نظري+ 2 24
 

 التوصيل اللكتروليتي
 

تأثیرعدم -نظریا ت التوصیل االلكترولیتي أ
سمك -التأثیرالكھروفوریتي ج-التناسق ب

 الجو االیوني
 المحاضرة+المختبر

امتحانات اسبوعیة وشھریة 
 وتقاریر مختبریة
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 Physical chemistry  Third edition by Robert silbey مواقع االنترنیت المراجع االلكترونیة ، -ب
and alberty,  2001  
- Physical chemistry  fourth  edition by  Laidler , 
Meiser and Sanctuary, 2003 

 
  خطة تطویر المقرر الدراسي .12
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