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Course Objective 

The course includes basic concepts in thermodynamics, Energy, heat, and 

zero law. Internal energy - the first law of thermodynamics Kirchoff 

equation The second and third law The Carnot course, The applications of 

these laws and the calculation of their changes in different processes, Free 

Gibs energy and its relationship, Applications of thermodynamics in 

chemical reactions, Equilibrium conditions ,Maxwell equations 
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 استًارة اَجاز انخطت انتذريسيت نهًادة
 و.و يُبل ػجذ يذًذ طىفبٌ االعى 

 Manalabd22@gmail.com االنكزشوًَانجشٌذ 

 (2انفٍضٌبئٍخ )كًٍٍبء  اعى انًبدح

 عُىي  يقشس انفصم

 اهذاف انًبدح

 

رذىالد انطبقخ إنى إشكبنهب انًخزهفخ ػجش قىاٍٍَ انثشيىدٌُبيٍك )انقبَىٌ األول وانثبًَ(, 

 انًذبنٍم 

 انزفبصٍم االعبعٍخ نهًبدح

 

 انصفشي وانقبَىٌ وانذشاسح انشغم انذشاسٌخ انذٌُبيٍكب فً األعبعٍخ انًفبهٍى -انغبصاد انًقشس ٌزضًٍ

 دوسح وانثبنث انثبًَ انقبَىٌ كٍششىف يؼبدنخ انذشاسٌخ نهذٌُبيٍكب األول وانقبَىٌ-  خ انذاخهٍ انطبقخ

 انذشِ ججظ طبقخ انًخزهفخ انؼًهٍبد فً رغٍشارهب ودغبة األَزشوثً انقىاٍٍَ -كنزه رطجٍقبد كبسَىد

 يبكغىٌم يؼبدالد االرضاٌ ششوط انكًٍٍبئٍخ انزفبػالد فً انذشاسٌخ- انذٌُبيٍكب رزطجٍقبد رهبوػالقب

 انكًٍٍبئً االرضاٌ

 

 انكزت انًُهجٍخ

 

 انذٌُبيٍكب انذشاسٌخ أ.د جالل يذًذ صبنخ

 انكًٍٍبء انفٍضٌبئٍخ أ.د فالح دغٍ دغٍٍ

 انًصبدس انخبسجٍخ
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th 

 االيزذبٌ انُهبئً انًششوع االيزذبَبد انٍىيٍخ انًخزجش انذساعًانفصم  رقذٌشاد انفصم

30% 16% 4%  50% 

 يؼهىيبد اضبفٍخ

 
 

 
                                                                            

 

 جًهىريت انعراق

 

 

 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 

 

 جهاز االشراف وانتقىيى انعهًي

 كربالء اسى انجايعت:

 انتربيت نهعهىو انصرفتاسى انكهيت: 

 انكيًياء اسى انقسى:

 انرابعت انًرحهت:

 يُال عبذ يحًذ طىفاٌاسى انًحاضر انثالثي:

 يذرش يساعذ انهقب انعهًي:

 كيًياء انكى-فيسيائيت ياجستير كيًياءانعهًي:انًؤهم 

 كيًياء-انتربيت نهعهىو انصرفت يكاٌ انعًم:
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 استًارة انخطت انتذريسيت نهًادة                                                        
 انًالحظاث انًادة انعًهيت انًادة انُظريت انتاريخ االسبىع

   انىدذاد  1

   اشزقبق انقبَىٌ انؼبو نهغبصاد انغبص انًثبنً   2

   رطجٍقبد انغبص انًثبنً  3

   انُظشٌخ انذشكٍخ نهغبصاد  4

   قبَىٌ انغبص انذقٍقً  5

   رطجٍقبد انغبصاد انذقٍقٍخ  6

   ايزذبٌ فصم انغبصاد   7

  اٌجبد ثبثذ انًغؼش  انذشاسٌخ انذٌُبيٍكب فً األعبعٍخ انًفبهٍى  8

  نهًغؼش انذشاسٌخ انغؼخ نزؼٍٍٍ انصفشي وانقبَىٌ وانذشاسح انشغم  9

  يضبنذ انزؼبدل دشاسح رؼٍٍٍ انذشاسٌخ نهذٌُبيٍكب األول وانقبَىٌ-  خ انذاخهٍ انطبقخ  11

  حقبػذ انزؼبدل دشاسح رؼٍٍٍ رطجٍقبد انقبَىٌ األول نهذٌُبيٍكب انذشاسٌخ  11

 انذشاسحخ ودسج انزوثبٍَخ ٍٍث خانؼالق كٍششىف يؼبدنخ  12

 انزوثبٌ دشاسح ودغبة
 

  انزفبػم دشاسح رؼٍٍٍ  Iايزذبٌ فصم انذٌُبيٍكب انذشاسٌخ قبَىٌ   13

  ايزذبٌ انكىسط األول نهثشيىداًٌُك  انثبًَ انقبَىٌ  14

  انشذ انغطذً رطجٍقبد انقبَىٌ انثبًَ  15

  رأثٍش دسجخ انذشاسح ػهى االَكغبس   16

 عطهـــــــت َصـــــف انســـــــــُت                                                                                  

اٌجبد انىصٌ انجضٌئً نًبدح غٍش   دكبس َى دوسح  17

 يزطبٌشح
 

  اٌجبد انىصٌ انجضٌئً نًبدح يزطبٌشح األَزشوثً انقىاٍٍَ  18

  يؼبدنخ كالثٍشوٌ كالصٌىط انًخزهفخ انؼًهٍبد فً ألَزشوثً رغٍشاد دغبة  19

االيزضاص دبيض ػضىي ػهى عطخ  رطجٍقبد ويغبئم   21

 فذى
 

  اٌجبد َغجخ االيزضاج ثٍٍ انفٍُىل وانًبء وػالقبرهب انذشح ججظ طبقخ  بدرطجٍق  21

  انذٌُبيٍكب رطجٍقبد   22

 انكًٍٍبئٍخ انزفبػالد فً انذشاسٌخ

  انزىصع ساثغ كهىسٌذ انكبسثىٌَغجخ 

  قبػذح انطىس  انكًٍٍبئٍخ انزفبػالد فً انذشاسٌخ انذٌُبيٍكب رطجٍقبد  23

  ايزذبٌ فصم نثبًَ .انكًٍٍبئً االرضاٌ يبكغىٌم يؼبدالد االرضاٌ ششوط  24

   رطجٍقبد ويغبئم  25

   IIايزذبٌ انفصم قبَىٌ   26

   انقبَىٌ انثبنث نهثشيىدٌُبيٍك  27

   انًذبنٍم  28

   االطىاس  29

   قىاٍٍَ رطجٍقبد  31

31     

32     

رىقٍغ                    رىقٍغ االعزبر:                                                                                                               

 انؼًٍذ:

 جًهىريت انعراق

 

 

 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 

 

 انعهًيجهاز االشراف وانتقىيى 

 كربالء اسى انجايعت:

 انتربيت نهعهىو انصرفتاسى انكهيت: 

 انكيًياء اسى انقسى:

 انرابعت انًرحهت:

 يُال عبذ يحًذ طىفاٌاسى انًحاضر انثالثي:

 يذرش يساعذ انهقب انعهًي:

 كيًياء انكى-فيسيائيت ياجستير كيًياءانًؤهم انعهًي:

 كيًياء-انتربيت نهعهىو انصرفت يكاٌ انعًم:
 

 


