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Hameeda Edan Salman  Course Instructor 
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annual 

 

 

Course 

Coordinator  

Teaching students kinetic chemistry and its applications 

To give the student information about electrical chemistry and 

various electrolytic conductivity theories 

 

Course Objective 

 Course جالل يحًذ صبنحانكيًيبء انفيزيبئيت أ.د 

Description 

Physical Chemistry by Peter Atkins and Julio de Paula (2006) 

By Horia Metiu (2006) Physical Chemistry: Kinetics- 
Textbook 

Final 

Exam 

Project Quizzes Laboratory Term 

Tests 
Course 

Assessments 
As(50%)   As(16%) As(34%) 
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 اسزًبسح اَجبص انخطخ انزذسٌسٍخ نهًبدح
 حًيذة ػيذاٌ سهًبٌ  االسى 

 Hamida.idan@uokerbala.edu.iq انبريذ االنكتروَي

 انكيًيبء انفيزيبئيت اسى انًبدة

 سُىي يقرر انفصم

 اهذاف انًبدة

 

 هيى انطهبت انكيًيبء انحركيت وتطبيقبتهب تؼ
 .انًختهفت انهكترونيتي انتىصيم وَظريبث انكهربيت، انكيًيبء ػٍ يؼهىيبث انطبنب إػطبء

 انتفبصيم االسبسيت نهًبدة

 

 سرػت ػهي انحرارة تأثير ػهي انتؼرف،.انًختهفت انكيًيبئيت نهتفبػالث انسرػت قىاَيٍ ػهي انتؼرف

 .انجزيئيت وثالثيت وثُبئيت أحبديت نهتفبػالث انتصبدو َظريبث ػهي انتؼرف،.أرهيُيىس ويؼبدنت انتفبػم

 ػهي انتؼرف،.وتصُيفهب وأَىاػهب األنكترونيتيت انخاليب ػهي انتؼرف،.انًىصالث أَىاع ػهي انتؼرف

 التوصيل قياسات تطبيقبث ػهي انتؼرف،.انًختهفت األنكترونيتي انتىصيم َظريبث

 انكتب انًُهجيت

 

 انكيًيبء انفيزيبئيت أ.د جالل يحًذ صبنح

 انًصبدر انخبرجيت

 

Physical Chemistry by Peter Atkins and Julio de Paula (2006) 

By Horia Metiu (2006) Physical Chemistry: Kinetics- 

 االيتحبٌ انُهبئي انًشروع االيتحبَبث انيىييت انًختبر انفصم انذراسي تقذيراث انفصم

 %50يثالا    %16يثالا  %34يثالا 

 يؼهىيبث اضبفيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 جًٕٓسٌخ انعشاق

 

 

 ٔصاسح انزعهٍى انعبنً ٔانجحث انعهًً

 

 

 جٓبص االششاف ٔانزقٌٕى انعهًً

 كشثالء اسى انجبيعخ:

  كهٍخ انزشثٍخ نهعهٕو انصشفخاسى انكهٍخ:

 انكًٍٍبء اسى انقسى:

 انثبنثخانًشحهخ:

 حًٍذح عٍذاٌ سهًبٌ اسى انًحبضش انثالثً:

 أسزبر انعهًً:انهقت 

 دكزٕساِانًؤْم انعهًً:

 كهٍخ انزشثٍخ نهعهٕو انصشفخيكبٌ انعًم:
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 اسزًبسح انخطخ انزذسٌسٍخ نهًبدح                                                        
 انًالحظبد انًبدح انعًهٍخ انًبدح انُظشٌخ انزبسٌخ االسجٕع

 النصف عمر وفترة التفاعل سرعة لتعيين تجارب ثجعض انًصطهحبد انخبصخ ثبنكًٍٍبء انحشكٍخانزعشٌف   1
 الرتبة معلومة لتفاعالت

 

  . البيانية بالطريقة التفاعل رتبة تعيين قٕاٍٍَ انسشعخ نهزفبعالد انكًٍٍبئٍخ يٍ انشرجخ انصفشٌخ  2

 النصف عمر وفترة التفاعل سرعة لتعيين تجارب انشرجخ االٔنى   3
 الرتبة معلومة لتفاعالت

 

  . البيانية بالطريقة التفاعل رتبة تعيين انشرجخ انثبٍَخ ٔ انشرجخ انثبنثخ   4

 االبتدائي الترآيز تغيير بطريقة التفاعل رتبة تعيين انشرجخ انعبيخ ٔايثهخ عهى رفبعالد كم سرجخ   5
 .للمتفاعالت

 

 درجت تؼييٍ طبقت انتُشيط نتفبػم يب) تأثير قٕاٍٍَ انسشعخ نهزفبعالد انًعقذح   6

 .(انحرارة

 

حسبة طبقخ انزُشٍظ نزفبعم انزحهم انًبئً نخالد االثٍم فً  يززبثعخانًزٕاصٌخ ٔ انزفبعالد  -انزفبعالد انعكسٍخ  7

 انٕسظ أنحبيضً
 

  يشرجخ انزفبعم     ربثٍش دسجخ انحشاسح عهى سشعخ انزفبعم –انزفبعالد انًزسهسهخ   8

دساسخ انزحفٍض انزارً ثٍٍ حبيض االٔكضانٍك ٔثشيُكُبد  ربثٍش انعبيم انًُشظ  -يعبدنخ اسٌٍُٕط  9

 انجٕربسٍٕو
 

   رفبعالد ثُبئٍخ انجضٌئخ  -َظشٌخ انزصبدو  11

   عذد انزصبدو  –يزٕسظ سشعخ انجضٌئبد   11

   َظشٌخ يعبدنخ اسٌٍُٕط ٔعذد انزصبدو   12

   َظشٌخ انزصبدو نهزفبعالد احبدٌخ انجضٌئخ ٔثالثٍخ انجضٌئخ  13

   َظشٌخ انًشكت انًُشظ   14

   رطجٍقبد   15

   ايزحبٌ انفصم األٔل   16
 عطهـــــــخ َصـــــف انســـــــــُخ                                                                                  

  انزسحٍح انزٕصٍهً نحبيض قٕي يقبثم قبعذح قٌٕخ رصٍُف انخالٌب انجهفبئٍخ – انًٕصالد إَٔاع  17

انزسحٍح انزٕصٍهً نًضٌج حبيضٍٍ ) يخزهفٍٍ فً           انقطتَظشٌخ َشٕء جٓذ   18

 دسجخ انزفكك ( يقبثم قبعذح قٌٕخ
 

  رعٍٍٍ انزٕصٍم انًكبفئ ألنكزشٔنٍذ قٕي رفبعالد االقطبة رفبعالد انخهٍخ -رًثٍم انقطت ٔانخهٍخ  19

دساسخ انعالقخ ثٍٍ انزٕصٍم انًكبفئ ٔرشكٍض األنكزشٔنٍذ   انسهسخ انكٓشٔكًٍٍبئٍخ -قٍبط جٓذ انقطت   21

 انقٕي ) عالقخ كٕنشأش ( 
 

دساسخ سشعخ رصٕثٍ خالد األثٍم ثطشٌقخ قٍبط           قٍبط انقٕح انذافعخ انكٓشثبئٍخ نهخهٍخ  21

 انزٕصٍهٍخ انكٓشثبئٍخ
 

قٍبط انزٕصٍهٍخ  دساسخ رفكك حبيض انخهٍك ثطشٌقخ حبنخ االرضاٌ انثشيٕدٌُبيٍكً  22

 انكٓشثبئٍخ
 

دساسخ سشعخ رصٕثٍ خالد األثٍم ثطشٌقخ قٍبط انزٕصٍهٍخ  ربثٍش دسجخ انحشاسح عهى جٓذ انخهٍخ-رغٍشاد االَثبنجً ٔاالَزشٔثً  23

 انكٓشثبئٍخ
 

اقطبة انُٕع األٔل ٔانثبًَ ٔانثبنث ٔايثهخ عهى كم -رصٍُف االقطبة  24

 َٕع 

   رحهٍم األسجشٌٍ ثبنًعبٌشاد انزٕصٍهٍخ   

   رطجٍقبد انخالٌب انكهفبئٍخ كًصذس نهطبقخ انُظٍفخ  25

   انزحهٍم انكٓشثبئً -انزٕصٍم انكٓشثبئً نهًحبنٍم  26

   قٕاٍٍَ فبساداي ٔرطجٍقبرٓب  27

   انزٕصٍم االنكزشٔنٍزً ٔربثٍش انزشكٍض عهٍّ  28

 -اعذاد انحًم-َظشٌبد انزٕصٍم-االٌٍَٕخانحشكخ -قبٌَٕ كبنٕسٔش  29

 يعبيم انفعبنٍخ
  

   رطجٍقبد  31

 جًٕٓسٌخ انعشاق

 

 

 ٔصاسح انزعهٍى انعبنً ٔانجحث انعهًً

 

 

 جٓبص االششاف ٔانزقٌٕى انعهًً

 كشثالء اسى انجبيعخ:

  كهٍخ انزشثٍخ نهعهٕو انصشفخاسى انكهٍخ:

 انكًٍٍبء اسى انقسى:

 انثبنثخانًشحهخ:

 حًٍذح عٍذاٌ سهًبٌ اسى انًحبضش انثالثً:

 أسزبر انهقت انعهًً:

 دكزٕساِانًؤْم انعهًً:

 كهٍخ انزشثٍخ نهعهٕو انصشفخيكبٌ انعًم:
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   ايزحبٌ انفصم انثبًَ  31

تىقيغ                    تىقيغ االستبر:                                                                                                               

 انؼًيذ:


