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  كلیة العلوم–معة دیالى جا المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم علوم الكیمیاء    المركز/  علمي القسم ال .2

  201CHPC1/ الفزیائیةالكیمیاء  رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري/اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .6

 2/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 رأھداف المقر .8

وكیفیة   حل المسائل المتعلقة بھاومعرفة   اریةروالكیمیاء الح للغازاتتعلیم الطالب التفاعالت الكیمیائیة 
 ومعرفة القانون االول والثاني والثالث في الثرموداینمك لتفاعالت العضویة ل طاقات االواصرتوضیح 

 الفیزیائیةللكیمیاء  وتطبیقاتھا العملیة الھادفة الى التطویر ومواكبة التطور العلمي
مما  الفیزیائیةتدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة الكیمیاء 

 لفیزیائیةا یؤھلھم للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  فیزیائیةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء  -1أ
   تفاعالت الغازاتتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ
   لقوانین االول والثاني والثالث في الثرموداینمكتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ
  فیزیائیةللكیمیاء ال لالمثلة والمسائللمعرفة والفھم تمكین الطلبة من الحصول  على ا -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  اعلیة طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التف  -
  الشرح والتوضیح     -
تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -

  الفیزیائي
تتطلب التفكیر  الفیزیائیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء   -

  والتحلیل 
االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من   -

  لمواضیع محددة 
  وامثلة یراد حلھا اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  باسئلة حلھا ذاتیا   امتحانات یومیة  - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  الفیزیائیةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء    -1ج
    حل المسائل المتعلقة باكیمیاء الفیزیائیةتمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج
    وباللغة االنكلیزیة   الفیزیائیةمن حل المشاكل المرتبطة بالكیمیاءتمكین الطلبة   -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي   -

  الفیزیائي
  تتطلب التفكیر والتحلیل  الفیزیائیةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 وحل االمثلة یة بطرق سببیةاعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذات -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).لیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقاب( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 للجامعات ودوائر الدولة ذات الصلة  والمختبراتالزیارات المیدانیة في المشاریع   -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  تعريف الطالب  5 1

The gases  

The gases  السبورة والداتا
 شو

امتحانات 
یومیة 

وواجبات 
بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  یةالشھر
 

 تعريف الطالب 5 2

The system and    The energy

The system and    The

energy 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5 3

Reversible and irreversible 

processes 

Reversible and 

irreversible processes

 = السبورة والداتا شو

 Volume pressure تعريف الطالب 5 4

work 

Volume pressure 

work 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5 5

The first –law of 

thermodynamic 

The first –law of 

thermodynamic 

 = السبورة والداتا شو

 = السبورة والداتا شو Enthalpy Enthalpy تعريف الطالب 5 6

 = والداتا شو السبورة Enthalpy cycle Enthalpy cycle تعريف الطالب 5 7

 Standard تعريف الطالب 5  8

enthalpy change of 

formation 

Standard enthalpy 

change of formation 

 = السبورة والداتا شو

9  5 Heat capacity Heat capacity السبورة والداتا شو = 

10  5  The first exam for 

the first semester 

 = السبورة والداتا شو

عريف الطالبت 5  11  

The joule experimental 

The joule 

experimental 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5  12

The joule –thomson effect 

The joule –

thomson effect 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5  13

The relationship between 

Cv and Cp 

The relationship 

between Cv and Cp 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5  14

The second laws of 

thermodynamics 

 

The second laws of 

thermodynamics 

 = السبورة والداتا شو
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بتعريف الطال 5  15  

 

Entropy 

Entropy السبورة والداتا شو = 

 Spontaneous تعريف الطالب 5  16

processes and entropy  

Spontaneous 

processes and 

entropy  

 = السبورة والداتا شو

 Entropy changes تعريف الطالب 5  17

for typical processes 

Entropy changes for 

typical processes 

 = السبورة والداتا شو

18  5  Second exam for 

the first semester 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5  19

Entropy of mixing ideal 

gases 

Entropy of mixing 

ideal gases 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5  20

Free energy functions 

Free energy 

functions 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5  21

Maxwell reaction 

Maxwell reaction السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب 5  22

Gibbs-Helmholtz equation 

Gibbs-Helmholtz 

equation 

 = السبورة والداتا شو

23  5  first exam for the 

second semester 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5  24

Phase equilibrium 

Phase equilibrium السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب 5  25

Phase diagrams of Mixtures 

Phase diagrams of 

Mixtures 

 = السبورة والداتا شو

 Liquid –Liquid تعريف الطالب 5  26

phase diagrams 

Liquid –Liquid 

phase diagrams 

 = السبورة والداتا شو

  تعريف الطالب 5  27

Statistical thermodynamics  

Statistical 

thermodynamics  

 = السبورة والداتا شو

  تعريف الطالب 5  28

The Boltzmann law 

The Boltzmann law السبورة والداتا شو = 

 تعريف الطالب  5  29

The partition function 

The partition 

function 

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 5  30

Thermodynamics functions 

for rotation, vibration, and 

electronic excitation 

Thermodynamics 

functions for rotation, 

vibration, and 

electronic excitation 

 = السبورة والداتا شو

31    Second exam for 

the second semester 

   
- 
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 البنیة التحتیة .12

    Phy.chem.gases and thermodynamics ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
A.F.Dawood Al-Niaimi  

  PHy.chem.   water J.Moor-1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

 2-Phy.chem. Danials  3-Atkins       

4-Phy.chem.   J.Barroue    

 5-Element of chemical thermodynamic  

  L.K.Nash    

6-Thermodynamics for chemistry  

S.Glaston  

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر ,  المجالت العلمیة( 

  - Physical chemistryكتب أساسیات الكیمیاء الفیزیائیة 
www.makktaba.com/2013/.../Books-basics-of-physical-

chemistry. 
   

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.byPhysical Chemistry Books  
Adwww.scienceforums.com/forum/chemistr 

toco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .الفیزیائیةالكیمیاءفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .دریس الحدیثةتطبیق بعض استراتیجیات الت  •
  
  
  
 

  

        


