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 (7مواصفات مقرر: كيمياء فزيائية ): مواصفات مقرر

 

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

1.  

 اسم المقرر

Course Title 
 كهربية كيمياء: (7كيمياء 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 

 المستوى الرابعة: الفصل االول

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 

و فيزياء للكيميائيين و كيمياء فيزيائية   رياضيات للكيميائيين

(3) 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال يوجد

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 

 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر الى اكساب الطالب معرفة عن بعض مجاالت تطبيقاتها الكيمياء الكهربية التي تعتمد على 

العمليات القطبية وااللكتروليتية مثل التوصيلية والتحليل الكهربي وترسيب المعادن والحد من خصائص 

رقم النقل  -العمليات القطبية  –تأكل المعادن. يحتوي هذا المقرر على التفكك والتوصيلية االلكتروليتية 

األقطاب  -عالقة ديباي هوكل  -النشاط ومعامل النشاط والخاصية الديناميكية الحرارية  -والحركة االيونية 

القوة الدافعة الكهربية والخواص  -االستقطاب وتيار الحد  -فوق الجهد ومعادلة تافل  –الغير متعاكسة

 الديناميكية الحرارية.

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد
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a1 – ا والنظريات ذات الصلة يعرف على خصائص المحاليل االلكتروليتية وطبيعتها والعوامل المؤثرة عليه

يونات وفي والتعرف على أنواع العمليات عند االقطاب وتطبيقاتها في الحصول على رقم النقل وحركة اال

  قياس التوصيلية والتحليل الكهربي.

a2-  الديناميكا الحرارية وعالقتها بالقوى االيونية ومعامل النشاط والعمليات القطبية يشرح المعالجة

واالستقطاب وانواع فوق الجهد ويصف عالقة فوق الجهد التركيزي في التوصل الى تيار الحد وتطبيقاتها 

 في التحكم بعملية فصل المعادن وترسيب واذابة المعادن.

1b- ومقدار الجهد االزم للتحليل الكهربي ومقدار الزمن االزم لمترسب  يحلل نتائج المعايرة بالتوصيلية

 او العكس. المعدن

b2- يعلل الصدأ والتسارع في عملية تآكل المعادن وعالقتها بالعملية اآلنودية وأنواع الكوابت اآلنودية 

b3- مل النشاط وسير يفسر العمليات الكيميائية في الخاليا والعالقة بين القوة الدافعة الكهربية ومعا

 التفاعالت من عدمه ومدى سرعتها والخوص الديناميكا الحرارية.

d1- .يستخدم الحاسبات او برامج الحاسوب في الحسابات ذات 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 -   يعرف على خصائص المحاليل االلكتروليتية وطبيعتها

والعوامل المؤثرة عليها والنظريات ذات الصلة والتعرف 
على أنواع العمليات عند االقطاب وتطبيقاتها في 

الحصول على رقم النقل وحركة االيونات وفي قياس 
 التوصيلية والتحليل الكهربي.

 

A1 -  ماهية علم الكيمياء يوضح
والمبادئ و النظريات و 

القوانين األساسية و 
التخصصية وفروعه   

الرئيسية وعالقته بباقي العلوم 
األساسية و اسهاماته في 
تفسير كثير من الظواهر 

الطبيعية و ما في الكون من 
 مواد و طاقات.

a2 –  يشرررررررح المعالجة الديناميكا الحرارية وعالقتها بالقوى

ية ومعامل النشرراط والعمليات القطبية واالسررتقطاب االيون

وانواع فوق الجهد ويصررررف عالقة فوق الجهد التركيزي 

في التوصرررررل الى تيار الحد وتطبيقاتها في التحكم بعملية 

  فصل المعادن وترسيب واذابة المعادن.

 
A5 -  يذكر طرق االستخالص و

الفصل و التنقية للمركبات الكيميائية 
 لمختلفة.من مصادرها ا

b1–  ية ومقدار الجهد االزم بالتوصرررررريل تائج المعايرة  يحلل ن

للتحليل الكهربي ومقدار الزمن االزم لمترسرب المعدن او 

  العكس.

 

B3-  يحلل بدقة كميات و نوعيات
نواتج تفاعل كيميائي بناء على 
الحسابات الكيميائية و يوظفها 

لوصف التفاعل و التغيرات 
 المصاحبة له.

b2 -  يعلل الصدأ والتسارع في عملية تآكل المعادن وعالقتها
 بالعملية اآلنودية وأنواع الكوابت اآلنودية.

 

 

B1 -  يحدد ماهية المادة و حاالتها
وخواصها وطرق تصنيفها و 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :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-   على خصائص المحاليل  عرفيت

االلكتروليتية وطبيعتها والعوامل المؤثرة 

عليها والنظريات ذات الصلة والتعرف على 

أنواع العمليات عند االقطاب وتطبيقاتها في 

النقل وحركة االيونات الحصول على رقم 

 وفي قياس التوصيلية والتحليل الكهربي..

 

مررررحرررراضررررررررررة / حرررروار 

ومررررررنرررررراقشررررررررررررة/حررررررل 

لعصرررررررف  لمشررررررركرالت/ا ا

 الذهني/ التعليم الذاتي

ترررركررررالرررريررررف وواجرررربررررات 

اكوز/امتحرررانرررات دوريرررة /

 ونهائي

a2-   الررردينررراميكرررا الحراريرررة يشرررررررح المعرررالجرررة

وعالقتها بالقوى االيونية ومعامل النشرررررراط 

والعمليات القطبية واالستقطاب وانواع فوق 

الجهد ويصررررف عالقة فوق الجهد التركيزي 

في التوصرررررررل الى تيار الحد وتطبيقاتها في 

يب  ية فصرررررررل المعادن وترسرررررر التحكم بعمل

 .واذابة المعادن

محاضرة / حوار 

ومناقشة /العصف 

ذهني/ العمل فرادى او ال

مجموعات في حل 

 المسائل / التعليم الذاتي

تكاليف وواجبات /  اكوز/ 

التقييم الشفوي / 

امتحانات نصفي 

 ونهائي 

تحليلها كما و نوعا وسلوكها 
و مصدر نشاطها والعالقة 
المتبادلة بين دالة الموجة 
والمادة والموجة والطيف 

ومغناطيسي و توظيف الكهر
ذلك لتفسير سلوك المادة و 

 تركيبها الكيميائي.
 

b3-  يفسررررر العمليات الكيميائية في الخاليا والعالقة بين القوة

الدافعة الكهربية ومعامل النشررررراط وسرررررير التفاعالت من 

 عدمه ومدى سرعتها والخوص الديناميكا الحرارية

B2-  يفسر سرعة و نواتج التفاعالت
الكيميائية ونتائج تحاليلها 
الكيميائية كميا و وصفيا 

بطريقة علمية تمتاز بالضبط 
 .والدقة

 

d1-   يستخدم الحاسبات او برامج الحاسوب في الحسابات
 ذات العالقة.

.  

 

D4 -  يستخدم تكنولوجيا المعلومات و
ذات العالقة برامج الحاسوب 

بمجاله في البحث وفي صياغة 
التقارير العلمية مع اإللمام 
 بلغة البحث والعلوم الحديثة.
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 التقويم:    وثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-     يحلل نتائج المعايرة بالتوصيلية ومقدار

الجهد االزم للتحليل الكهربي ومقدار 

 او العكس الزمن االزم لمترسب المعدن

 

الررتررحضرررررررريررر الررمررنررزلرري / 

محاضرررررررة تفاعلية/ العمل 

فرادى او مجموعرررات في 

حل المسرررررررائل وتطبيقات / 

 التعليم الذاتي

وواجبرررات / تكررراليف 

اكرررروز/ الررررتررررقرررريرررريررررم 

الشررررفوي / امتحانات 

 نصفي ونهائي

b2-   يعلل الصدأ والتسارع في عملية تآكل

المعادن وعالقتها بالعملية اآلنودية 

 وأنواع الكوابت اآلنودية.

 

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

b3-  يفسر العمليات الكيميائية في الخاليا

والعالقة بين القوة الدافعة الكهربية 

ومعامل النشاط وسير التفاعالت من عدمه 

ومدى سرعتها والخوص الديناميكا 

 الحرارية.  

 

المحاضرات، والصور 

اإليضاحية/ العمل في 

مجموعات صغيرة لحل 

المسائل وتطبيقات/ حوار 

 ومناقشة 

تكاليف وواجبات 

فصلية ومنزلية/ 

اكوز/ التقييم الشفوي 

امتحانات نصفي  /

 ونهائي

 

باستراتيجية التدريس  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-    

 

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

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 
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 d1-  يستخدم الحاسبات او برامج الحاسوب في

 الحسابات ذات العالقة.
مررررررررررحرررررررررراضرررررررررررررررررات 

 العصف الذهني/ايضاحية

العمرررل في مجموعرررات  /

صررررررغيرة لحل المسررررررائل 

 وتطبيقات على الحاسبات

جبرررات /  يف ووا ل تكرررا

تررقرريرريررم اداء/ تررقرريرريررم 

 الشفوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

 

 الوحدة األولى

مقدمة عن 

الكيمياء 

  الكهربية

االلكتروليت وقياس المقاومة  -

 والتوصيلية

 التوصيلية المولية -

نظريات كولوروش و ارهينيس -  

تطبيقات وتدريب. -  

  

2 4 a1 d1  

2 

 الوحدة الثانية
التفاعالت عند 

 األقطاب

وصف وتقسيم العمليات عند األقطاب -  

وحساب رقم طريقة هيتيروف لقياس  -

 النقل 

 الحركة االيونية -

 OH ¯و  H+القيمة الحركية أليونات -

 -  اعتمرراد التوصرررررريليررة االيونيررة على

 التركيز

2 4 a1 d1  

3 

 الوحدة الثالثة

تطبيقات على  

 التوصيلية

 المعايرة بالتوصيلية  -

إيجاد درجة التأين لاللكتروليتات  -

 الضعيفة  

التوصيلية وثابت العزل الكهربي   -  

 

2 4 a1 b1 
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4 

الوحدة 

 الرابعة 

الخوص 

الديناميكا 

 الحرارية

لنشاط ومعامل النشاط والمعالجة ا -

 ية الديناميكية الحرارية للمحاليل االلكتروليت

 ونية ومعامل النشاط القوى االي -

نظرية ديباي هوكل والعالقة بين طاقة  -

 الوضع والقوة االيونية

ديباي هوكل وقانون الحالة النهائية  -   

 

2 4 
a2 b1 

d1 

 

6 

الوحدة 

الخامسة 

العمليات 

القطبية 

 واالستقطاب

االتزان وفوق الجهد وقياس فوق الجهد  -  

 الجهد المتحلل  -

 الحاجز الطاقي والحركة القطبية  -

 معادلة تافل وحاالتها الخاصة. -

 

2 4 

a2 b1 

d1 

 

7 

الوحدة 

 السادس

فوق الجهد 

 التركيزي

 تيار الحد  -

 البوالروجراف تركيبة وطريقة العمل  -

الترسيب الكاثودي للمعادن والترسيب  -

 المتزامن

ظاهرة االستقطاب االنودي وأنواع  -

 الآلفعالية 

انواع الصدأ وطرق الوقاية. -  

 

 

2 4 
a2  b1 

b2 

8 

  الوحدة السابع

 الخزن الطاقي

والقوة الدافعة 

 الكهربية

 خلية الوقود وفعالية الخلية  -

 الخزن الكهروكيميائي للطاقة الكهربائية -

القوة الدافعة الكهربية والنشاط ومعامل  - 

 HC1النشاط لمحلول 

تطبيقات ثابت االتزان والقوة الدافعة  -

 الكهربية  

القوة الدافعة الكهربية والخواص -

 الديناميكا الحرارية. 

 

2 4     b3 d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28  

 

                                                  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      
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2 
  

  
   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

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) 

 تكليفات منزلية 1
 ,a1, b1 السادس 3 فردي

d1 

 تطبيق وتدريب حسابي 2

 
 التاسع 3 فردي

  a1 , a2 

b1, d1 

 مناقشة وتقييم أداء  3
 3 جماعي

الثاني 

 عشر

b1, b2 

 

فردي/  مختصر مقال 4

 جماعي
3 

الخامس 

 عشر
b2, b3 

 === == Total Score  12إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
أسوع 

 التقييم

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 
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Week 

due 
النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

1 
 والواجباتالتكليفات 

 Tasks and Assignments 

الخامس 

 عشر
12 %12 

a1,a2,b1,b2,b3 

d1 

 5% 5 السابع Quiz( 1كوز) 2
a1 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
18% 18 الثامن  

a1, a2 ,b1 

 Quiz( 2كوز) 4
السادس 

 عشر
5 %5  

a2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

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

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

السادس 

 عشر
60 %60 

a1,a2, ,b1,b2, 

b3 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 

 

 

 

 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

C.H. Hamann, A. Hammet, W. Vielstich, Electrochemistry, John Wiley and Sons, 2007.  1    

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

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
1. Electrochemical methods: Fundamentals and Applications, Alien J. Bord, 

2001, John Wiley 

2.  Electrochemistry Principles, Methods and applications, C. M. A. Brett and A. 

M. O. Brett, 1993, New York.  

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

• url://http://proquest.umi.com.login. 

• url://http://ovisdp.ovd.com. 

  url://http://sciencedirec 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضممور المحاضممرة تذا تأخر لمدة ربع سمماعة لثال  مرات في الفصممل الدراسممير وتذا تأخر  يسمممح -

 زيادة عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررر وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تذا تأخر مقدار ) ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي -

 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التكليفات يحدد أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ  -

 وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب. -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

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

 

 

 

 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .............العام الجامعي: 
 

 كهربية كيمياء: (7كيمياء 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       
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ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 كهربية كيمياء: (7كيمياء فزيائية )

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 السنة الرابعة: الفصل االول

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 (3و فيزياء للكيميائيين و كيمياء فيزيائية )  رياضيات للكيميائيين

6.  
– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

requisite 
 ال يوجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس كيمياء

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/انجليزي

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 كلية العلوم-قسم الكيمياء

 

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

iii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر الى اكساب الطالب معرفة عن بعض مجاالت تطبيقاتها الكيمياء الكهربية التي تعتمد على 

العمليات القطبية وااللكتروليتية مثل التوصيلية والتحليل الكهربي وترسيب المعادن والحد من خصائص 

رقم النقل  -العمليات القطبية  –تأكل المعادن. يحتوي هذا المقرر على التفكك والتوصيلية االلكتروليتية 

األقطاب  -عالقة ديباي هوكل  -النشاط ومعامل النشاط والخاصية الديناميكية الحرارية  -والحركة االيونية 

القوة الدافعة الكهربية والخواص  -االستقطاب وتيار الحد  -فوق الجهد ومعادلة تافل  –الغير متعاكسة

 الديناميكية الحرارية.
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iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1  ت ذات الصلة على خصائص المحاليل االلكتروليتية وطبيعتها والعوامل المؤثرة عليها والنظريا عرفي

يونات وفي والتعرف على أنواع العمليات عند االقطاب وتطبيقاتها في الحصول على رقم النقل وحركة اال

قتها بالقوى االيونية اميكا الحرارية وعاليشرح المعالجة الدين -a2قياس التوصيلية والتحليل الكهربي.

لتركيزي في ومعامل النشاط والعمليات القطبية واالستقطاب وانواع فوق الجهد ويصف عالقة فوق الجهد ا

 .التوصل الى تيار الحد وتطبيقاتها في التحكم بعملية فصل المعادن وترسيب واذابة المعادن

1b- الزمن االزم لمترسب  ار الجهد االزم للتحليل الكهربي ومقداريحلل نتائج المعايرة بالتوصيلية ومقد

 او العكس. المعدن

b2- يعلل الصدأ والتسارع في عملية تآكل المعادن وعالقتها بالعملية اآلنودية وأنواع الكوابت اآلنودية 

b3-  الكيميائية في الخاليا والعالقة بين القوة الدافعة الكهربية ومعامل النشاط وسير يفسر العمليات

 التفاعالت من عدمه ومدى سرعتها والخوص الديناميكا الحرارية.  .

d1- .يستخدم الحاسبات او برامج الحاسوب في الحسابات 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

مقدمة عن 

الكيمياء 

  الكهربية

االلكتروليت وقياس المقاومة والتوصيلية -  

 التوصيلية المولية -

نظريات كولوروش و ارهينيس -  

تطبيقات وتدريب. -  

 

1,2 4 

2 

الوحدة 

 الثانية
التفاعالت عند 

 األقطاب

وصف وتقسيم العمليات عند األقطاب -  

طريقة هيتيروف لقياس وحساب رقم النقل  -  

 الحركة االيونية -

 OH ¯و  H+القيمة الحركية أليونات -

 اعتماد التوصيلية االيونية على التركيز -

3,4 4 

3 

الوحدة 

 الثالثة

تطبيقات على  

 التوصيلية

 المعايرة بالتوصيلية  -

إيجاد درجة التأين لاللكتروليتات الضعيفة   -  

التوصيلية وثابت العزل الكهربي   -  

 

5,6 4 

4 
الوحدة 

 الرابعة 

النشاط ومعامل النشاط والمعالجة الديناميكية الحرارية  -

 للمحاليل االلكتروليتية 
7,8 4 
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الخوص 

الديناميكا 

 الحرارية

 لنشاط االقوى االيونية ومعامل  -

 ظرية ديباي هوكل والعالقة بين طاقة الوضع والقوة االيونيةن -

يباي هوكل وقانون الحالة النهائية د -   

 

5   1 9 امتحـــــــــــــــــان نصــــــــــــــفي 

6 

الوحدة 

الخامسة 

العمليات 

القطبية 

 واالستقطاب

االتزان وفوق الجهد وقياس فوق الجهد  -  

 الجهد المتحلل  -

 الحاجز الطاقي والحركة القطبية  -

 معادلة تافل وحاالتها الخاصة. -

 

10,11 4 

7 

الوحدة 

 السادس

فوق الجهد 

 التركيزي

 تيار الحد  -

 البوالروجراف تركيبة وطريقة العمل  -

 الترسيب الكاثودي للمعادن والترسيب المتزامن -

ظاهرة االستقطاب االنودي وأنواع الآلفعالية  -  

انواع الصدأ وطرق الوقاية. -  

 

 

12,13 4 

8 

الوحدة 

  السابع

 الخزن الطاقي

والقوة الدافعة 

 الكهربية

 خلية الوقود وفعالية الخلية  -

 الخزن الكهروكيميائي للطاقة الكهربائية -

القوة الدافعة الكهربية والنشاط ومعامل النشاط لمحلول  - 

HC1 

 تطبيقات ثابت االتزان والقوة الدافعة الكهربية   -

 القوة الدافعة الكهربية والخواص الديناميكا الحرارية. -

 

14,15 4 

 W16 2 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

 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 -
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 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 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 

 السادس 3 فردي تكليفات منزلية 1

 تطبيق وتدريب حسابي 2

 
 التاسع 3 فردي

 مناقشة وتقييم أداء  3
 3 جماعي

الثاني 

 عشر

فردي/  مختصر مقال 4

 جماعي
3 

الخامس 

 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 السابع Quiz( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
18% 18 الثامن  

5% 5 السادس عشر Quiz( 2كوز) 4  

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

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

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
 60% 60 السادس عشر
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 Total  100 %100  اإلجمالي% 

 

 

 

 

 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

C.H. Hamann, A. Hammet, W. Vielstich, Electrochemistry, John Wiley and Sons, 2007.  1    

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

11the dition, (2017) 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
2. Electrochemical methods: Fundamentals and Applications, Alien J. Bord, 

2001, John Wiley 

2.  Electrochemistry Principles, Methods and applications, C. M. A. Brett and A. 

M. O. Brett, 1993, New York.  

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

• url://http://proquest.umi.com.login. 

• url://http://ovisdp.ovd.com. 

  url://http://sciencedirec 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضممور المحاضممرة تذا تأخر لمدة ربع سمماعة لثال  مرات في الفصممل الدراسممير وتذا تأخر  يسمممح -

 زيادة عن ثال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررر وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20سمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار )ال ي -

 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

أسمممممتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات يحدد  -

 وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5

 في أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النص -
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 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

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 
 


