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وكیفیة   حل المسائل المتعلقة بھاومعرفة   الضوئیةوالكیمیاء  للغازات النظریة الحركیة تعلیم الطالب 
وتطبیقاتھا العملیة الھادفة الى التطویر ومواكبة التطور  قانون المبرت بیر ونمروفوس ودریبرومعرفة 

 الفیزیائیةالعلمي للكیمیاء 
مما  الفیزیائیةمات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة الكیمیاء تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلو

 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

  یائیةفیزتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء  -1أ
   النظریة الحركیة الجزیئیة للغازاتتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -2أ
بیر ونمروفوس وودیریبر  –المبرت لقوانین تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ

   وانشتاین للتكافؤ الكیمیائي الضوئي
  فیزیائیةللكیمیاء ال لالمثلة والمسائل تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم -4أ

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

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  لشرح والتوضیح ا    -
تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -

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

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

  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
  ذاتیا  امتحانات یومیة باسئلة حلھا   - 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   الفیزیائیةالمرتبطة بالكیمیاء تمكین الطلبة  من حل المشاكل -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 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

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

  ).التطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف و( 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  -
 ائر الدولة ذات الصلة والمختبرات للجامعات ودوالزیارات المیدانیة في المشاریع   -
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 بنیة المقرر .11

 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

  تعريف الطالب  4 1

  النظرية احلركية  اجلزيئيةللغازات

امتحانات يومية  السبورة والداتا شو النظرية احلركية  اجلزيئيةللغازات

تية وواجبات بي

باالضافة اىل 

االمتحانات 

  الشهرية

 

 تعريف الطالب 4 2

 توزيع السرع اجلزيئية

 = السبورة والداتا شو توزيع السرع اجلزيئية

بولتزمان–توزيع ماكسويل  4 3 تعريف الطالب   بولتزمان-توزيع ماكسويل    = السبورة والداتا شو 

 تعريف الطالب 4 4

 مبدا التساوي لنوزيع الطاقات

التساوي لنوزيع الطاقات مبدا  = السبورة والداتا شو 

 تعريف الطالب 4 5

 الكيمياء الضوئية مناطق الطيف

 

 = السبورة والداتا شو الكيمياء الضوئية مناطق الطيف

 تعريف الطالب 4 6

 قوانني الكيمياء الضوئية

 

 

 = السبورة والداتا شو قوانني الكيمياء الضوئية

أمتحان الشهر االول الفصل   4 7

 االول

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  8

 انتقائية التفاعالن الكيمياوية الضوئية

انتقائية التفاعالن الكيمياوية 

 الضوئية

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  9

 املدارات اجلزيئية وانواع االنتقاالت االلكرتوين

 املدارات اجلزيئية وانواع

 االنتقاالت االلكرتوين

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  10

 الربم واحلالتني املنفردة والثالثية

 = السبورة والداتا شو الربم واحلالتني املنفردة والثالثية

 تعريف الطالب 4  11

 قواعد االنتقاء

 = السبورة والداتا شو قواعد االنتقاء

 تعريف الطالب 4  12

الت احملضورة واملسموحةانواع االنتقا  

 

انواع االنتقاالت احملضورة 

 واملسموحة

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  13

 منحنيات الطاقة الكامنة للجزيئات

منحنيات الطاقة الكامنة 

 للجزيئات

 = السبورة والداتا شو

 = اتا شوالسبورة والد االطياف االلكرتونية تعريف الطالب 4  14
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 االطياف االلكرتونية

 تعريف الطالب 4  15

خمطط بيلونسكي قاعدة فرانك كوندن و  

 

 

خمطط  قاعدة فرانك كوندن و

 بيلونسكي

 = السبورة والداتا شو

أمتحان الشهرالثاين الفصل    4  16

  االول

 = السبورة والداتا شو

تعريف  التحسس الضوئي وعمر احلالة املهيجة 4  17

 الطالب

 التحسس الضوئي وعمر احلالة

 املهيجة

 = السبورة والداتا شو

حمصول الكم للفسفرة والفلوةتعريف الطالب  4  18  = السبورة والداتا شو حمصول الكم للفسفرة والفلوة 

 تعريف الطالب 4  19

 حركية التفاعالت الكيميائية

 = السبورة والداتا شو حركية التفاعالت الكيميائية

 تعريف الطالب 4  20

لكيميائيمعدل سرعة التفاعل ا  

 = السبورة والداتا شو معدل سرعة التفاعل الكيميائي

 تعريف الطالب 4  21

 درجة التفاعل والعددية اجلزيئية

 = السبورة والداتا شو درجة التفاعل والعددية اجلزيئية

 تعريف الطالب 4  22

 اشتقاق معادالت السرعة التفاضلية واملتكاملة

اشتقاق معادالت السرعة 

ملتكاملةالتفاضلية وا  

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  23

درجة التفاعل وعمر النصف تعني  

 = السبورة والداتا شو تعيندرجة التفاعل وعمر النصف

أمتحان الشهر االول الفصل   4  24

 الثاين

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  25

 نظرية املعقد الفعالو نظرية التصادم

فعالو نظرية نظرية املعقد ال

 التصادم

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  26

 التوصيل االلكرتولييت

 = السبورة والداتا شو التوصيل االلكرتولييت

  تعريف الطالب 4  27

  ثابت التفكك االلكرتولييت

 = السبورة والداتا شو  ثابت التفكك االلكرتولييت

 تعريف الطالب 4  28

قطاب الغازيةتفاعالت اخللية وانواع اال  

تفاعالت اخللية وانواع االقطاب 

 الغازية

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  29

 جهد القطب وانظمة التأكسد واالختزال

جهد القطب وانظمة التأكسد 

 واالختزال

 = السبورة والداتا شو

 تعريف الطالب 4  30

 كيمياء السطح

 = السبورة والداتا شو كيمياء السطح

امتحان الشهر الثاين الفصل   4  31

 الثاين

   

- 
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 البنية التحتية .12

الكیمیاء الفیزیائیة الخواص االنتقالیة للغازات والكیمیاء  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  الحركیة

جامعة الكيمياء الفيزيائية للدكتور علي عبد احلسني والدكتور صفاء صاحل العمر -1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

  البصرة

  الكيمياء الفيزيائية للدكتور مسلم عبد حممد-2

اليناميك احلراري والكيمياء الضوئية للدكتور جالل حممد صاحل والدكتور باسل -3

  هاشم 

              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  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


