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 Ch 204/ الثانية/ المرحلة الكيمياء الفيزياوية اصى / سيز انًمشس .3

 يومي أشكال انذضىس انًرادح .4
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 أهذاف انًمشس .8

ذؼشَف انطانة ترذىالخ انطالح انً اشكانها انًخرهفح ػثش لىاٍَُ انثشيىدَُايُك)انماَىٌ االول وانثاٍَ 

 .وانكًُُاء انذشاسَح وانًذانُم(

 

 

 
 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ذًكٍُ انطانة يٍ انذصىل ػهً انًؼشفح انُظشَح نمىاٍَُ انكًُُاء انفُزَاوَح -1أ

 يؼشفح انطانة نهًفاهُى األصاصُح نمىاٍَُ انثشيىدَُايُك -2أ

 يؼشفح انطانة تمىاٍَُ انكًُُاء انذشاسَح وانًذانُم -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 كفءتشكم  واصرخذاو األجهزج فٍ انًخرثشَرمٍ انطانة اجشاء انرجاسب  -1ب

 وانذضاتاخ انًرؼهمح تها انماَىٌ األول وانثاٍَ نهثشيىدَُايُكطشائك انرؼثُش ػٍ َرمٍ انطانة  -2ب

 انمىاٍَُ وانىدذاخ انخاصح تكم لاَىٌ انرًُُز تٍُ -3ب

 وذطثُماذها لىاَُُانًذانُمدساصح  -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًذاضشاخ -1
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرذاَاخ انشفىَح -1
 األيرذاَاخ انشهشَح -2
 األيرذاَاخ انضُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أصهىب انذىاس تٍُ انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أصهىب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًذاضشاخ -           
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُى    

 األيرذاَاخ انشفىَح -
 األيرذاَاخ انشهشَح -

 األيرذاَاخ انضُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 َة يؼهىانمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذس -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَش واذماَها  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انضاػاخ األصثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اصى انىدذج / انًضاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 انًذاضشج+انًخرثش الخصائص العامة للغازات الغازات ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 1
وشهشَح ايرذاَاخ اصثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش قوانين الغازات الغازات ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 2
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش النظرية الحركية الجزيئية للغازات الغازات ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 3
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش مقدمة عامة –الثرموديناميك الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 4
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش القانون االول للثرموديناميك الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 5
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش بثبوت درجة الحرارةالعمليات  الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 6
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش العمليات االديباتيكية الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 7
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش V, Tالعالقة بين  الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 8
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش (P, V )( و(T,Pالعالقة بين  الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 9
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش الكيمياء الحرارية الكيمياء الحرارية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش قوانين الكيمياء الحرارية الكيمياء الحرارية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش القانون الثاني للثرموديناميك الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 12
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش دورة كارنوت الحرارية الكيمياء الحرارية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 13
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش العمليات التلقائية الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 14
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش االولامتحان الفصل  امتحان ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 15
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

   عطلة نصف السنة   16

 انًذاضشج+انًخرثش االنتروبي االنتروبي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 17
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش قوانين االنتروبي المختلفة االنتروبي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 18
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش القانون الثالث للثرموديناميك الثرموديناميك ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 19
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش الطاقة الحرة والجهد الكيميائي الطاقة الحرة ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
وشهشَح ايرذاَاخ اصثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش نوعا الطاقة الحرة الطاقة الحرة ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًذاضشج+انًخرثش المعادالت االساسية لالنظمة المغلقة األنظمة المغلقة ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 22
ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 

 

 عالقات ماكسويل
 

 عالقات ماكسويل
 

 انًذاضشج+انًخرثش

 

ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 

 

 

 التوازن الكيميائي
 

 

 ثابت التوازن –التوازن الكيميائي 
 
 

 انًذاضشج+انًخرثش

 

 

 

ايرذاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 انثُُح انرذرُح  .11

 د. ػًاس هاٍَ انذجُهٍ/ انكًُُاء انفُزَائُح - انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

 د. جالل يذًذ صانخ/ ذشاسَح وذطثماذها فٍ انكًُُاءًَُُح انانذ -

 

  انًشاجغ انشئُضُح )انًصادس( -2

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انًجالخ انؼهًُح، انرماسَش،....(

- P.W. Atkins physical chemistry,7
th 

edition,  2007 

- Essential of (physical chemistry) by  

ArunBahlB.S.Bahl 2000 

 Physical chemistry  Third edition by Robert silbey انًشاجغ االنكرشوَُح ، يىالغ االَرشَُد -ب

and alberty,  2001  

- Physical chemistry  fourth  edition by Laidler , 

Meiser and Sanctuary, 2003 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساصٍ .12

 

 


