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 )3مواصفات مقرر: كيمياء فزيائية (

  

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
  ): كيمياء حركية وكهربية3كيمياء فزيائية ( 

 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.   
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours  

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total  محاضرات 

Lecture  
 عملي

Practical 
  تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2    2  

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

االولصل الف -المستوى الثالث   
 

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر (إن وجدت)

Pre-requisites (if any) 
ية كيمياء فزيائ ) و2و كيمياء عامة (  رياضيات للكيميائيين

)1( 

6.   
 )(إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

7.   
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 بكالوريوس كيمياء 

  

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course  
 عربي/انجليزي

9.  
  نظام الدراسة

Study System  
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد(و) 

Prepared By  

 ا.د/ حسين مانع الميدمه

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval  
 

 

  للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. الساعة المعتمدة :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description:  

رعة التفاعالت الك اب الطالب معلومات عن الكيمياء الحركية وقوانين س يميائية يهدف هذا المقرر الى اكس
رعة التفاعل يات الكيمياء الحركية وايجاد س اس تمل على اس مؤثرة. والعوامل ال وأنواع رتب التفاعالت ويش

ق الثاني من  رعة التفاعل ومعادلة ارهينيوس. الش رعة التفاعل. نظريات معدل س تنتاج قوانين س ب يُ اس كس
ي اس ات الطالب معلومات عن الكيمياء الكهربية والتعرف على أنواع الخاليا واألقطاب ويحتوي على اس

ية.  ثابت اتزان.الكيمياء الكهربية. القوة الدافعة الكهربية والطاقة الحر ت. معادلة نرنس ة. األقطاب القياس
 .7و 6هذا المقرر أساس لمقرري كيمياء فيزيائية 
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs):  
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد
  

a1 فة والعوامل اساسيات الكيمياء الحركية والتفاعالت وقوانين التفاعالت الكيميائية المختل يعرف على 
خاليا واألقطاب اساسيات الكيمياء الكهربية والقوانين ذات العالقة وأنواع ال المؤثرة عليها، ويتعرف على

 والتفاعالت عندها. 
   

a2   ة والعوامل يشرح معادلة ارهينوس والتعرف على أنواع رتب التفاعالت وتعيين ثابت السرعة لكل رتب
  عة.المؤثرة عليها ويشرح ثابت اتزان ديناميكي حراري وتأثير التركيز على معادلة نرنست والسر

  
b1 القة القوة عط ويفسر يفسر نظريات معدل سرعة التفاعل والعوامل المؤثرة عليها وعالقته بطاقة التنشي

  الدافعة الكهربية والطاقة الحرة وتلقائية التفاعل.
  

b2. اتزان الصنف،-يحلل مشاكل النظم الكيميائية في مجاالتها المختلفة (الكيمياء الكهربية والحركية  ......
الل التعرف خمن الخ) ويصنف انواع التفاعالت الكيميائية وإمكانية حدوث التفاعالت الكيميائية من عدمه 

  . على دوال الديناميكا الحرارية
  

d4. رارية األساسية ذات يستخدم التقنية إلجراء الحسابات المختلفة بدقة باستخدام ا لمعادالت الديناميكا الح

   العالقة.

  
iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 

Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  )  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 
Outcomes  )  

a1 -  اساسيات الكيمياء الحركية والتفاعالت  يعرف على
ؤثرة وقوانين التفاعالت الكيميائية المختلفة والعوامل الم

اساسيات الكيمياء الكهربية  عليها، ويتعرف على
فاعالت والقوانين ذات العالقة وأنواع الخاليا واألقطاب والت

  عندها. 

 
 A1 و  يوضح ماهية علم الكيمياء والمبادئ

القوانين األساسية و التخصصية النظريات و 
وفروعه   الرئيسية وعالقته بباقي العلوم 
األساسية و اسهاماته في تفسير كثير من 

الظواهر الطبيعية و ما في الكون من مواد و 
  طاقات.

  
a2 –  يشرح معادلة ارهينوس والتعرف على أنواع رتب

التفاعالت وتعيين ثابت السرعة لكل رتبة والعوامل 
ير عليها ويشرح ثابت اتزان ديناميكي حراري وتأث المؤثرة

  التركيز على معادلة نرنست والسرعة.

  
A2 -  يشرح االطياف , طرق تحليل واثبات

التركيب الكيميائي وطرق التحضير للمركبات 
الكيميائية وقواعد تسميتها وسلوكها في 

تفاعالتها والتغيرات المصاحبة لتفاعالتها 
وميكانيكية وحركية التفاعل للمركبات 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 
 

لتعلم (المعارف والفهم) باستراتيجية التعليم وا مواءمة مخرجات تعلم المقررأوال: 

  :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs  

  استراتيجية التدريس
Teaching Strategies  

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies  

a1-  اساسيات الكيمياء الحركية  يعرف على
والتفاعالت وقوانين التفاعالت الكيميائية 

المختلفة والعوامل المؤثرة عليها، ويتعرف 
اساسيات الكيمياء الكهربية والقوانين  على

ذات العالقة وأنواع الخاليا واألقطاب 
.والتفاعالت عندها.  

  

وار  رة / ح اض ح م
ل  ة/ح اقش ن وم
ف  لعص الت/ا ك لمش ا

 الذهني/ التعليم الذاتي

ات  ب ف وواج ي ال ك ت
ة / ات دوري ان اكوز/امتح

 ونهائي

a2-   ة ارهينوس والتعرف على ادل رح مع يش
رعة  أنواع رتب التفاعالت وتعيين ثابت الس
رح  لكل رتبة والعوامل المؤثرة عليها ويش
ثابت اتزان ديناميكي حراري وتأثير التركيز 

 على معادلة نرنست والسرعة.

حوار  محاضرة /

ومناقشة /العصف 

الذهني/ العمل فرادى او 

مجموعات في حل 

  المسائل / التعليم الذاتي

تكاليف وواجبات /  اكوز/ 
التقييم الشفوي / 
امتحانات نصفي 

 ونهائي 

 

  التقويم:    وثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

العضوية وغيرا لعضوية ويفرق بين 
  المركبات الكيميائية المختلفة.

b1–  ظريات معدل سرعة التفاعل والعوامل المؤثرة يفسر ن
فعة عليها وعالقته بطاقة التنشيط ويفسر عالقة القوة الدا

 الكهربية والطاقة الحرة وتلقائية التفاعل.

B2 -  يفسر سرعة و نواتج التفاعالت
ة الكيميائية ونتائج تحاليلها الكيميائي
كميا و وصفيا بطريقة علمية تمتاز 

 بالضبط والدقة.
  

b2 -   يحلل مشاكل النظم الكيميائية في مجاالتها المختلفة
 ...... الخ) اتزان الصنف،-(الكيمياء الكهربية والحركية

ويصنف انواع التفاعالت الكيميائية وإمكانية حدوث 
ال من خالل التعرف على دوالتفاعالت الكيميائية من عدمه 

 . الديناميكا الحرارية

B3- ت نواتج ات و نوعيايحلل بدقة كمي
تفاعل كيميائي بناء على الحسابات 

الكيميائية و يوظفها لوصف التفاعل و 
 التغيرات المصاحبة له.

d1-    تخداميستخدم التقنية إلجراء الحسابات المختلفة بدقة باس  
  قة.ا لمعادالت الديناميكا الحرارية األساسية ذات العال 
.    

D4 -  يستخدم تكنولوجيا المعلومات و
الحاسوب ذات العالقة بمجاله برامج 

في البحث وفي صياغة التقارير 
العلمية مع اإللمام بلغة البحث 

 والعلوم الحديثة.
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 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies  

b1-    ل اع ة التف رع دل س ات مع ر نظري يفس
ا  ل المؤثرة عليه ة والعوام اق ة بط وعالق

عة  لداف ته القوة ا ر عالق يط ويفس التنش
 الكهربية والطاقة الحرة وتلقائية التفاعل

ي /  زل ن م ر ال ي حض ت ال
رة تفاعلية/ العمل  محاض
ات في  فرادى او مجموع
ائل وتطبيقات /  حل المس

 التعليم الذاتي

ات /  اليف وواجب تك
م  ي ي ق ت وز/ ال اك
فوي / امتحانات  الش

 نصفي ونهائي

b2-   اكل النظم الكيميائية في مجاالتها يحلل مش
ة ة والحركي اء الكهربي ة (الكيمي -المختلف

نف انواع  نف، ...... الخ) ويص اتزان الص
دوث  ة ح اني ة وإمك ائي اعالت الكيمي التف

مه  عد ية من  يائ فاعالت الكيم من خالل الت
 . التعرف على دوال الديناميكا الحرارية

التحضير المنزلي 

والصور  المحاضرات،/

 اإليضاحية/ العمل في

مجموعات صغيرة للمناقشة 

 الذهني وإيجاد حلول/العصف

تكاليف وواجبات 
فصلية ومنزلية/ 
اكوز/ التقييم الشفوي 

امتحانات دورية  /
ونهائي ونصفي 

 ونهائي

 

لتدريس اباستراتيجية  مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية) ثالثا:

  :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs  

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies  

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies  

c1-      

c2-    -  

c3-     
 

      التقويم:مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس و رابعا:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies  

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies  

 d1-  يستخدم التقنية إلجراء الحسابات
ا المختلفة بدقة باستخدام ا لمعادالت الديناميك

  الحرارية األساسية ذات العالقة.

رات  اض ح م
 العصف الذهني/ايضاحية

ات  / ل في مجموع العم
ائل  غيرة لحل المس ص
  وتطبيقات على الحاسبات

ات /  جب يف ووا ل ا تك
م اداء/  ي ي ق م ت ي ي ق ت

  الشفوي

  
  

v.  محتوى المقررموضوعات  Course Content  
  

                                  Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات
  الرقم

Order  
الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات
  التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List  
عدد 

  األسابيع 
الساعات 

 الفعلية
رموز 

مخرجات 
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Topic List / 
Units  

Number 
of 

Weeks  

Contact 
Hours  

التعلم 
  للمقرر

(CILOs) 

1 

  
  الوحدة األولى
 كيمياء حركية
معدل سرعة 

 التفاعل

  

 لتفاعل اقياس معدل سرعة  -
  قانون سرعة التفاعل  -
  رعة التفاعل إيجاد قانون س -
ثانية)-ولى أ-(رتبة صفر   
  وتمارينتطبيقات  -

  

2.5 5 a1  

2 
 الوحدة الثانية
  التركيز والزمن

نصف العمر -  
  نظرية التصادم  -
  ميكانيكية التفاعل -
  ر درجة الحرارة على سرعة التفاعلتأثي -
  تطبيقات -

2.5 5 a1 a2  

3 

 الوحدة الثالثة
  الحالة االنتقالية

  

 نتقاليةنظرية الحالة اال -
  ارهينيوسعادلة طاقة التنشيط وم  -
  الحفازات وانواعها  -
  تطبيقات -
  

2 4 a1 a2 
d1 

5 

الوحدة 
 الرابعة 

كيمياء كهربية 
 المقدمة

 واالقطاب

 االقطاب الغازية -
اختزال -اقطاب اكسدة -  
عدنية ايونيةم -يةاقطاب معدن -  
اقطاب مملغمة -  
ير ذائبةملح غ-ةاقطاب معدني -  
  

 
2 

 
4 

a2 b1 
d1 

 

6 

الوحدة 
 الخامسة 

القوة الدافعة 
 الكهربية

  

لقوة الدافعة الكهربية والطاقة الحرةا -  
اسيةجهد األقطاب القي -  
  لخلية الجلفانية وبعض أنواع البطارياتا -
  تمارين وتطبيقات -
  

2 4 
a2 b1 

b2  
 

7 

الوحدة 
 السادس
  الخاليا

 خاليا جهد التركيز  -
يز االلكتروليتيخاليا الترك -  
جهد الرابط-  
االختزال-تفاعل االكسدة تلقائية -  
يناميكي حراريدثابت اتزان  -  
نرنست التركيز ومعادلة -  
تطبيقات وتمارين -  
  

3 6 
a2  b1 

b2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   14 28  
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 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

  الرقم
Order  

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics  

عدد 
  األسابيع

Number 
of 

Weeks  

الساعات 
  الفعلية

Contact 
Hours  

رموز 
مخرجات 

 التعلم
Course 
ILOs  

1      

2  
  
  

   

والساعات الفعلية اجمالي األسابيع  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester    === 

 

  :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 
 التفاعلية المحاضرة Lectures  
 والمناقشة الحوار discussion  
 الذهني العصف Brainstorming  
 المشكالت حل Problem solving 
 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 
 والتكاليف والمهام المشروعات projects 
 الذاتي التعلم Self-learning 
 التعاوني التعلم Cooperative Learning  
 الزمالء بين الخبرات تبادل 

  

vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

  م
No  

  االنشطة / التكليف
Assignments/ Tasks  

نوع 
التكليف 

(فردي/ 
  تعاوني)

الدرجة 
  المستحقة

Mark  

أسبوع 
  التنفيذ
Week 
Due  

مخرجات 
  التعلم

CILOs 
(symbols)  



  
  
 
 

  
 

  الجامعةئيس ر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          
 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      

 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

  الجمهورية اليمنية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

  جامعة صنعاء

  كلية العلوم

  

 

 a1, a2 الرابع 3  فردي  تكليفات منزلية  1

  مختصر مقال  2
 

 التاسع 3  فردي
  a1 , a2 

b1,  
  عرض وتقييم أداء   3

الثاني  3  جماعي
 عشر

b1, b2 
 

  تطبيق وتدريب حسابي  4
  

فردي/ 
  جماعي

الخامس  3
 عشر

a1 , a2 
b1, b2, 

d1 

 === ==  Total Score    12إجمالي الدرجة   

  
  

vii. التعلم تقييم Learning Assessment:  

  الرقم
No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

أسوع 
  التقييم
Week 
due 

  الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 
إلى الدرجة 

النهائية 
Proportion of 

Final 
Assessment  

  مخرجات التعلم
CILOs 
(symbols)  

1  
  التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments  
الخامس 

 عشر
12 %12 

a1, a2, b1, 
b2, b3 ,d1 

 5% 5 السادس  Quiz) 1كوز (  2
a1, a2 

  اختبار نصف الفصل  3
Midterm Exam  

18% 18 السابع  
a1, a2, b1 

  Quiz) 2كوز (  4
الرابع 
  عشر

5 %5  
b1, b2 

5  
 اختبار نهاية الفصل (عملي)
Final Exam (practical)  

 .......   .......  .......  

6  
  اختبار نهاية الفصل (نظري)

Final Exam (theoretical)  
السادس 

 عشر
60 %60 

a1 ,a2, b1 ,b2 

  Total  100  100 اإلجمالي%  ===  

 

 لنشر، بلد النشر).كتابة المراجع للمقرر (اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار ا:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

 ( ال تزيد عن مرجعين): Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
Gordan Barrow, “Physical Chemistry”, 5th. Edition, McGraw-Hill, 1995...  1    

2    P. Atkins, J. D. Paula and J. Keeler. Atkins' Physical Chemistry. OUP Oxford, • 

  :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
1. Ira, N. Levine, “Physical chemistry”, 4th. Edition, McGraw-Hill, 1995. 
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2. J. Brady “general chemistry” 5th edition, Willy and sons, 1990 
3. K. J. Laidler, J. H. Meiser, and B. C. Sanctuary. Physical Chemistry. Houghton 
Mifflin Co. 4th edition, (2003). 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3
 

http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/ 
http://ps.uci.edu/content/openchemistry-lectures 
http://www.chemistrylecturenotes.com/html/thermodynamics.html 

 

 
  
  
  
  
  
  

viii . الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies  
 الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد 

  : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
في حال تجاوز  من دخول االمتحان يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

مح - ي، و يس ل الدراس اعة لثالث مرات في الفص رة إذا تأخر لمدة ربع س ور المحاض إذا تأخر للطالب حض
 لمحاضرة.زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول ا

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ) دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ( -
 ة.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

تاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  - وابط تنفييحدد أس ليمها وض ل ويحدد مواعيد تس ذ التكليفات الفص
  وتسليمها.

 أخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي ت -

 : Cheating الغش 5
 الطالب.ن في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤو -
 مخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة ال -

  :Plagiarismاالنتحال  6

 ذلكبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة  -
  :Other policiesسياسات أخرى  7

  أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات  -
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  )1اللغة اإلنجليزية (مقرر: .............العام الجامعي: 
 

  )3كيمياء فزيائية ( :خطة مقرر

  
i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course  

  االسم
Name  ا.د/ حسين مانع علي الميدمه  

الساعات المكتبية 
 (أسبوعيا)

Office Hours  
2  

  المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.   

جامعة -كلية العلوم-قسم الكيمياء
  صنعاء

  السبت
SAT  

 األحد
SUN  

  االثنين
MON  

 الثالثاء
TUE  

  األربعاء
WED  

 الخميس
THU  

 البريد اإللكتروني
E-mail  

halmaydama@gmail.com         

 
ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course:  

  اسم المقرر .1
Course Title  

 ): كيمياء حركية وكهربية3كيمياء فزيائية (
  

  رمز المقرر ورقمه .2
Course Code and Number  

 

  الساعات المعتمدة للمقرر .3
Credit Hours  

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
  المجموع

Total محاضرات 
Lecture  

 عملي
Practical 

  تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2     2 
لفصل االولا -المستوى الثالث   المستوى والفصل الدراسي .4  
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Study Level and Semester   

  المتطلبات السابقة للمقرر (إن وجدت) .5
Pre-requisites   

 )1كيمياء فزيائية ( ) و2و كيمياء عامة (  رياضيات للكيميائيين

– Co )(إن وجدتالمتطلبات المصاحبة  .6

requisite  
  اليوجد

7. 
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered  

  بكالوريوس كيمياء 
  

  لغة تدريس المقرر .8
Language of teaching the course  

  عربي/انجليزي

  مكان تدريس المقرر .9
Location of teaching the course  

  لعلومكلية ا-قسم الكيمياء

  
  الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

  

  

  

  

iii.  وصف المقررCourse Description:  

اب الطالب رعة التفاعالت  يهدف هذا المقرر الى اكس معلومات عن الكيمياء الحركية وقوانين س
سيات الكيمياء الحركية وايجاد سرعة التفاعل والعوامل  الكيميائية وأنواع رتب التفاعالت ويشتمل على اسا

لثاني من المؤثرة. استنتاج قوانين سرعة التفاعل. نظريات معدل سرعة التفاعل ومعادلة ارهينيوس. الشق ا
اساسيات  ب معلومات عن الكيمياء الكهربية والتعرف على أنواع الخاليا واألقطاب ويحتوي علىيُكسب الطال

ية.  ثابت اتزان. ت. معادلة نرنس الكيمياء الكهربية. القوة الدافعة الكهربية والطاقة الحرة. األقطاب القياس
  .7و 6هذا المقرر أساس لمقرري كيمياء فيزيائية 

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 لفة والعوامل اساسيات الكيمياء الحركية والتفاعالت وقوانين التفاعالت الكيميائية المخت يعرف على 
لخاليا واألقطاب اساسيات الكيمياء الكهربية والقوانين ذات العالقة وأنواع ا المؤثرة عليها، ويتعرف على

 والتفاعالت عندها.  
a2   بة يشرح معادلة ارهينوس والتعرف على أنواع رتب التفاعالت وتعيين ثابت السرعة لكل رت

نست ة نروالعوامل المؤثرة عليها ويشرح ثابت اتزان ديناميكي حراري وتأثير التركيز على معادل
  والسرعة.

b1 ر عالقة يفسر نظريات معدل سرعة التفاعل والعوامل المؤثرة عليها وعالقته بطاقة التنشيط ويفس
  القوة الدافعة الكهربية والطاقة الحرة وتلقائية التفاعل.
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b2. اتزان الصنف،-يحلل مشاكل النظم الكيميائية في مجاالتها المختلفة (الكيمياء الكهربية والحركية  ......
خالل التعرف  منالخ) ويصنف انواع التفاعالت الكيميائية وإمكانية حدوث التفاعالت الكيميائية من عدمه 

  . على دوال الديناميكا الحرارية
d4. حرارية األساسية ات المختلفة بدقة باستخدام ا لمعادالت الديناميكا اليستخدم التقنية إلجراء الحساب

   ذات العالقة.

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

  الرقم
Order  

 الوحدات
(الموضوعات 

 )الرئيسة

Units  

  الموضوعات التفصيلية
Sub Topics  

  األسبوع
Week Due  

الساعات 
 الفعلية
Con. 

H  

1 

 
الوحدة 
  األولى

كيمياء 
 حركية

معدل سرعة 
 التفاعل

  

 قياس معدل سرعة التفاعل  -
  قانون سرعة التفاعل  -
  إيجاد قانون سرعة التفاعل  -
ثانية)-أولى -(رتبة صفر   
  تطبيقات وتمارين -
  

1,2,3  5 

2 

الوحدة 
 الثانية

التركيز 
  والزمن

نصف العمر -  
  نظرية التصادم  -
  ميكانيكية التفاعل -
  ارة على سرعة التفاعلتأثير درجة الحر -
  تطبيقات -

3,4,5  5 

3 

الوحدة 
 الثالثة
الحالة 
  االنتقالية

   

  نظرية الحالة االنتقالية -
  ة ارهينيوسطاقة التنشيط ومعادل  -
  الحفازات وانواعها  -
  تطبيقات -

6,7 4 

4 
 

  
 1 8  نصــــــــــــــفيامتحـــــــــــــــــان 

5 
الوحدة 
 الرابعة 

  االقطاب الغازية -
ختزالا -اقطاب اكسدة -  
يةمعدنية ايون -اقطاب معدنية -  

 
9,10  

 
4 
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كيمياء 
كهربية 
 المقدمة

 واالقطاب

اقطاب مملغمة -  
ةملح غير ذائب-اقطاب معدنية -  

  

6 

الوحدة 
 الخامسة 

القوة الدافعة 
 الكهربية

  

حرةالكهربية والطاقة الالقوة الدافعة  -  
جهد األقطاب القياسية -  
  فانية وبعض أنواع البطارياتالخلية الجل -
  تمارين وتطبيقات -
  

11,12 4 

7 

الوحدة 
 السادس

  الخاليا

  خاليا جهد التركيز  -
ليتيخاليا التركيز االلكترو -  
جهد الرابط-  
االختزال-سدةتلقائية تفاعل االك -  
حراريثابت اتزان ديناميكي  -  
التركيز ومعادلة نرنست -  
تطبيقات وتمارين -  
 

13,14,15 6 

 W16 2 )نظري( الفصل نهاية اختبار 8

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 31 

 
           :         Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

  الرقم
Order  

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises    

  األسبوع
Week 
Due  

الساعات 
  الفعلية

Cont. H  

1     

2     

3     

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 
 
 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 
  Lectures التفاعلية المحاضرة -
  discussion والمناقشة الحوار -
  Brainstorming الذهني العصف -
 Problem solving المشكالت حل -
                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -
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 projects والتكاليف والمهام المشروعات -
 Self-learning الذاتي التعلم -
  Cooperative Learning التعاوني التعلم -
 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

  م
No  

  النشاط/ التكليف
Assignments  

نوع 
التكليف 

(فردي/ 
  تعاوني)

الدرجة 
  المستحقة

Mark  

أسبوع 
  التنفيذ

Week Due  

 الرابع 3  فردي  تكليفات منزلية  1

 التاسع 3  فردي  مختصر مقال  2
 الثاني عشر 3  جماعي  عرض وتقييم أداء   3
فردي/   تطبيق وتدريب حسابي  4

  جماعي
الخامس  3

 عشر

 == Total Score  12إجمالي الدرجة   

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

  م
No  

  أساليب التقويم
Assessment Method  

موعد(أسبوع) 
  التقويم

Week Due  

  الدرجة
Mark  

الوزن 
  %النسبي

Proportion of 
Final 

Assessment  

1 
  التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments  12% 12 الخامس عشر 

 5% 5  السادس Quiz) 1كوز ( 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam  18% 18 السابع  

5% 5  الرابع عشر Quiz) 2كوز ( 4  

5 
 اختبار نهاية الفصل (عملي)

Final Exam (practical)  
 .......   .......  ....... 

6 
 اختبار نهاية الفصل (نظري)

Final Exam (theoretical)  
 60% 60  السادس عشر

  Total  100% 100    اإلجمالي 

  
viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : لد النشر).المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب(اسم 

 

 (ال تزيد عن مرجعين): Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
Gordan Barrow, “Physical Chemistry”, 5th. Edition, McGraw-Hill, 1995...  1    

2    P. Atkins, J. D. Paula and J. Keeler. Atkins' Physical Chemistry. OUP Oxford,  



  
  
 
 

  
 

  الجامعةئيس ر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          
 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      

 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

  الجمهورية اليمنية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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  جامعة صنعاء

  كلية العلوم

  

 

 

  :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
1. Ira, N. Levine, “Physical chemistry”, 4th. Edition, McGraw-Hill, 1995. 
2. J. Brady “general chemistry” 5th edition, Willy and sons, 1990 
3. K. J. Laidler, J. H. Meiser, and B. C. Sanctuary. Physical Chemistry. Houghton 
Mifflin Co. 4th edition, (2003). 

 
 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6

 

http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/ 
http://ps.uci.edu/content/openchemistry-lectures 
http://www.chemistrylecturenotes.com/html/thermodynamics.html 
 

 
ix . الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد الرجوع

  : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
في حال تجاوز  دخول االمتحانيقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

مح - ي، و يس ل الدراس اعة لثالث مرات في الفص رة إذا تأخر لمدة ربع س ور المحاض إذا تأخر للطالب حض
 لمحاضرة.زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول ا

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ) دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ( -
 ة.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

تاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  - وابط تنفييحدد أس ليمها وض ل ويحدد مواعيد تس ذ التكليفات الفص
  وتسليمها.

 أخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي ت -

 : Cheating الغش 5
 الطالب.ن في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤو -
 مخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة ال -

  :Plagiarismاالنتحال  6

 ذلكبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة  -
  :Other policiesسياسات أخرى  7

  أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات  -

 
  


