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 كيمياء فيزيائية : مواصفات مقرر

 

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

1.  

 اسم المقرر
Course Title 

 كيمياء فيزيائية  

 

2.  
 ورقمهرمز المقرر 

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester الفصل الدراسي الثاني – لثانيالمستوى ا  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 اليوجد

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 الفيزياء

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/انجليزي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 أ.د ماهر علي احمد المقطري 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

  الى المقرر هذا يهدف

 المادة تشمل والتي وتطبيقاتها للكيمياء والمفاهيم العامة الفيزيائية الكيمياء مجال في مختلفة مواضيعتقديم  
 وعالقات الكيميائي والترابط الكيميائية والصيغ الدوري والجدول الذرية والنظرية والكيميائية الفيزيائية وخصائصها

 والكيمياء الغازات، وقوانين والقواعد، واألحماض للمحلول الفيزيائية والخصائص الكيميائية التفاعالت في الكتلة
كل هذا تكمن أهميته  الحرارية. الديناميكا في مقدمةو الكيميائي والتوازن الكيميائية والحركية الحرارية والكهربية،

 لدراستهم الفيزياء لطالب الفيزياء 
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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 -  يوضح المبادئ األساسية والقوانيين في الكيمياءالفيزيائيه المتعلقة بالفيزياء 

a2 –  والقياس الكمي المستخدم في الفيزياءيصف التفاعل الكيميائي 

 b1– الفيزيائية  بالكيمياء المتعلقة الحسابية العملياتالمثالية ويجري  يقارن بين الغازات المثالية وغير  

b2 - يميز بين الحرارة والعمل واستخالص العالقة بين اإلنتروبيا والمحتوى الحراري. 

c1-  وأمانيجري تحقيق واستنتاج تجريبي بدقة. 
 

c2- يقيس الخواص الفيزيائية لمختلف حاالت المادة بمهاره 

c3- .يطبق االتصال التفاعلي مع اإلنترنت والمراجع المستندة إلى الويب الستخراج معلومات 

d1-يقدر مهارة البحث في المراجع والشبكة العنكبوتية في استيفاء المهام المطلوبة عقب كل محاضرة 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
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 -  يوضحححل المبادأل األسحححاسحححية والقوانيين في الكيمياءالفيزيائيه

 المتعلقة بالفيزياء 

فهما عميقا للمبادئ والقوانين  يظهر

 والنظريات الفيزيائية.

 

a2 –  المسحححححححتخدم في  الكمي والقياس الكيميائي التفاعليصحححححححف

 الفيزياء 

المستخدمة يوضح المفاهيم الرياضية 

 في الفيزياء.

 

b1–  المسائل  لحل والكمي النوعي التفكير يطبق المثالية وغير المثالية الغازات بينيقارن

 .الفيزيائية المشاكلو

 
 

b2 -  اإلنتروبيا العالقة بين واسححححتخالص والعمل الحرارة بينيميز 

 .والمحتوى الحراري

 

يصيغ ويفسر المسائل الفيزيائية باستخدام 

 .المعادالت الرياضية المناسبة

 

c1-  وأمان بدقة واستنتاج تجريبي تحقيقيجري. 

 

ارب الفيزيائية ويفسر النتائج التجينفذ 

 .ةسليم استنتاجات إلى ويصل

 
 

c2-  يقيس الخواص الفيزيائية لمختلف حاالت المادة بمهاره  
والمعدات  األجهزةيتعامل بمهارة مع 

 .ةالمختلف الفيزيائية

 

c3-  إلى المسححتندة والمراجع اإلنترنت مع التفاعلي التصححالايطبق 

 .الستخراج معلومات الويب

 التطبيقات في البرمجيات يستخدم

 .ةالمختلف ةالفزيائي
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   يوضححححححل المبادأل األسححححححاسححححححية والقوانيين في
 الكيمياءالفيزيائيه المتعلقة بالفيزياء

المححححاضحححححححرة التفحححاعليححححة، 

الحححححوار والححمححنححححاقشحححححححححححة، 

الححححمحححححححححاكححححاة والححححعححححروض 

العمليححححة، التطبيق العملي 

يم  عل ت ل تي ,ا يم الححححذا عل ت ل ,ا

 التعاوني

وتكليفات، اختبار انشحححطه 

، امتحان 2و 1قصير رقم 

 نصفي وامتحان نهائي

a2-   الكمي والقيحححاس الكيميحححائي التفحححاعحححليصحححححححف 
 المستخدم في الفيزياء

المحاضرة التفاعلية، 

الحوار والمناقشة، المحاكاة 

والعروض العملية، التطبيق 

العملي ,التعليم الذاتي 

 ,التعليم التعاوني

 انشطه وتكليفات، اختبار

، 2و 1قصير رقم 

امتحان نصفي 

 وامتحان نهائي

 

 التدريس والتقويم:     مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةمواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   المححاضحححححححرة التفحاعليحة، الحوار  المثالية وغير المثالية الغازات بينيقارن
والمناقشحححة، المحاكاة والعروض 
ية، التطبيق العملي ,التعليم  العمل

 الذاتي ,التعليم التعاوني

انشحححححححطحححه وتكليفحححات، 

 1اختبار قصحححححححير رقم 

، امتحححان نصحححححححفي 2و

 وامتحان نهائي

b2-   العالقة  واسححتخالص والعمل الحرارة بينيميز

 .والمحتوى الحراري اإلنتروبيا بين

 

المحاضرة التفاعلية، الحوار 

والمناقشة، المحاكاة والعروض 

انشطه وتكليفات، 

 1اختبار قصير رقم 

، امتحان نصفي 2و

 وامتحان نهائي

 

 

d1-  قدر ية والشبببببببكة المراجع في البحث مهارةي  في العنكبوت

 محاضرة كل عقب المطلوبة المهام استيفاء

 
 شفهيًا العلمية المعارف ينقل

 تكنولوجيا وباستخدام

 .واالتصاالت المعلومات

d2- وينجز  فعال بشكل مجموعات في يعمل يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد
 العمل في الوقت المحدد.
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العملية، التطبيق العملي ,التعليم 

 التعاونيالذاتي ,التعليم 

 

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

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهنية والعمليةالمهارات مخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  وأمان بدقة واستنتاج تجريبي تحقيقيجري. 

 

المحححححاضحححححححرة التفححححاعليححححة، الحوار 
كاة والعروض  والمناقشححححححححة، المحا

العملي ,التعليم العمليححححة، التطبيق 
 الذاتي ,التعليم التعاوني

انشحححححححطحححه وتكليفحححات، 

 1اختبار قصححححححير رقم 

، امتحان نصحححححححفي 2و

 وامتحان نهائي

c2-  يقيس الخواص الفيزيححائيححة لمختلف حححاالت
 المادة بمهاره

المحاضرة التفاعلية، الحوار 
والمناقشة، المحاكاة والعروض 
العملية، التطبيق العملي ,التعليم 

 ,التعليم التعاونيالذاتي 

انشحححححححطحححه وتكليفححات،  -
 1اختبار قصححححححير رقم 

، امتحان نصحححححححفي 2و
 وامتحان نهائي

c3-  اإلنترنححححت مع التفححححاعلي التصححححححححححالايطبق 

السحححححتخراج  الويب إلى المسحححححتندة والمراجع

 .معلومات

 

المحاضرة التفاعلية، الحوار 

والمناقشة، المحاكاة والعروض 

العملية، التطبيق العملي ,التعليم 

 الذاتي ,التعليم التعاوني

انشطه وتكليفات، 

اختبار قصير 

، 2و 1رقم 

امتحان نصفي 

 وامتحان نهائي

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  والشبكة المراجع في البحث مهارةيقدر 

 عقب المطلوبة المهام استيفاء في العنكبوتية

 محاضرة كل

المحاضحححححرة التفاعلية، الحوار 
والحمحنححححاقشحححححححححححة، الحمححححححاكححححاة 
والعروض العمليححححة، التطبيق 
العملي ,التعليم الحذاتي ,التعليم 

 التعاوني

انشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصحححححححححيحححر رقحححم 

امتحان نصححححفي وامتحان 
 نهائي

d2- المحاضحححححرة التفاعلية، الحوار  يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد
والحمحنححححاقشحححححححححححة، الحمححححححاكححححاة 
والعروض العمليححححة، التطبيق 

الحذاتي ,التعليم  العملي ,التعليم
 التعاوني

انشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصحححححححححيحححر رقحححم 

امتحان نصححححفي وامتحان 
 نهائي

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 
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Topic 

List / 

Units 

1 
 الى مدخل

 الكيمياء
 العامة

 دراسحححححححححة الكيميحححاء تعريف
لذرية البنية المادة  النظام ا
لدولي  ومعامالت للوحدات ا
 التحويل

 
 

1 2 a1,a2 

2 

 التركيب
 الذري
 والجدول
 الدوري

 تاريخ للمادة الكهربية الطبيعة
 النشاط الذرة تركيب تطور

بوهر  جنموذ النظائر اإلشعاعي
 الكهرومغناطيسية األشعة ةللذر

 الموجية الطبيعة الذري والطيف
 البناء قاعدة الكم وأعداد للمادة

 عالتوزي هوند قاعدة التدريجي
 الجدول للعناصر اإللكتروني
 الحديث الدوري

كببببات  ير  مر ل ميبببة ا تسببببببب

 العضوية.
 

2 4 a1,a2,b1,b2 

3 
 الروابط
 الكيميائية

 لويس تراكيحححب الثمحححاني قحححاعحححدة
 الشححححححكلية ةتقدير الشحححححححن الرنين

لقطبيححححة  القطبيححححة والجزيئححححات ا
 األواصر

 األيونيحححة اآلصببببببرة (الكيميحححائيحححة
 اآلصححححححرة التسححححححاهمية اآلصححححححرة

 الفلزيحححة اآلصحححححححرة التنحححاسحححححححقيحححة
 الفيزيائية األواصر)
 

2 4 a1,a2,b1,b2 

4 
 الحالة
 الغازية

 قانون للغازات العامة الصححححححفات 
 جاي قانون شحححححححارل قانون بويل

 العام القانون وأفوجادرو لوسححححا 
 - - - - - للغازات
 الجزئية للضححححححغوط دالتون قانون
 جراهام قانون المثالي الغاز قانون
 الغازات إسالة ر،لالنتشا

2 4 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

5 
 لكيمياءا

 الحرارية

 الحرارية السحححححعة الطاقة طبيعة  
 التفاعل حرارة النوعية والحرارة
 الححتححكححويححن حححرارة هححيححس قححححانححون
 .والوقود- - األغذية

 

2 4 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

6 
الديناميكا 
الحرارية 
 الكيميائية

االنتروبيا  التلقائية،العمليات •

 والقانون الثاني

 الحرارية، التفسيرالديناميكا 

في  ,الجزيئي للتغييرات االنتروبيا 

 ,التفاعالت الكيميائية االنتروبيا

 جيبس طاقة حرة

2 4 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 
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7 
االتزان 

 الكيميائي

 •  مفهوم االتزان وثابت

عن  االتحزان والحتحعحبحيحر 

 االتزان 

  حسححححححححاب ثححابححت االتزان

والعوامحححل المةثرة على 

ثحححابحححت االتزان قحححاعحححده 

 لوشاتيليه

 

1 2 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

8 
الكيمياء 
 الحركية 

 معدل وقانون سرعه التفاعل  •
تركيز المتفاعالت  نما بي العالقة •

 والزمن 
  درجححححه الحححححححححرارة ومححححعححححدل

 السرعة

  ميكححانيكيححه التفححاعححل , طححاقححه

 التنشيط والحفارات  

 

2 4 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

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

Semester 
14 28 === 

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1 

 في السححالمة احتياطات على التعرف 
 كيفية توضيل مع الكيمياء مختبرات
 في والقياس العمل أدوات اسحححتعمال
 المختبر

1 3 a1,a2 

2 

 األولى المجموعة كاتيونات فصحححححححل 
 والزئبقوز والرصاص الفضة

  
1 3 a1,a2,b1,b2 

3 

 الثانية  المجموعة كاتيونات فصحححححححل
كادميوم  ي ، ايون ال حاسححححححح ايون الن

 ايون الزئبقي  ايون البزموث
  

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

4 

 • الثالثة  المجموعة كاتيونات فصحححححل
ايون الححححديحححديححح  ايون االلمونيوم 

 ايون الكرومي  
 

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 
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5   3 1 امتحان نصفي عملي a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

6 

 الرابعة  المجموعة كاتيونات فصحححححححل
ايون الكوبلححت وايون الزنحح  وايون 

 النيكل وايون المنجنيز

  

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

7 

 • المجموعحححة كحححاتيونحححات فصححححححححححل 
الخححامسحححححححححة ايون البححاريوم وايون 

 الكالسيوم وايون السترانشيوم 

 

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

8 

 السحادسحة  المجموعة كاتيونات فصحل
ايححون االمححونححيححوم والححمححغححنسححححححححيححوم 

 والبوتاسيوم والصوديوم
 

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

 a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1,d2 3 1 امتحان نهائي عملي  9

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

Semester 
9 27 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

vi. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 فردي اختبارات قصيرة 1
,a1,a2,b1 الرابع 5

b2 

 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2
 العاشر 5

a1,a2,b1,
b2,c1,c2,

c3 

 السادس 5 تعاوني تكليفات منزلية 3
a1,a2,b1,b

2 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 فردي البحث والعرض 4
5 

الثاني 

 عشر

a1,a2,b1,
b2,c1,c2,

c3 

 === == Total Score  20 إجمالي الدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

W4,6,10,12 20 20% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

 Quiz( 1كوز) 2
W4 
 
 
 
 

2.5 2.5% 
a1,a2,b1,b2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

W6 
25 25% 

a1,a2,b1,b2 

 Quiz( 2كوز) 4
W12 

2.5 2.5% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3 

5 
اختبار نهاية الفصل 

 نصفي ونهائي )عملي(

Final Exam 

(practical) 

W5,9 50 50% 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1,d2 

6 
اختبار نهاية الفصل 

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

W16 
50 50% 

a1,a2,b1,b2,c1,c2,c3,d1,d2 

 Total  150 150 اإلجمالي% === 

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

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
• R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura and C. Bissonnette. General 

Chemistry Principle and Modern Application. Pearson. 11th edition, (2016). 
 

• R. Chang and J. Overby. Chemistry. McGraw-Hill Education. 13th edition, (2018). 
 

 :Essential References المراجع المساندة .2
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. S. Zumdahl and S. A. Zumdahl. Chemistry. Houghton Mifflin. 7th edition, (2009 

General Chemistry: The Essential Concepts .Raymond Chang and Kenneth Golds Mc 

Graw Hil 2013 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 

 http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل .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

إذا تأخر ، وللطالب حضححور المحاضححرة إذا تأخر لمدة ربع سححاعة لثالث مرات في الفصححل الدراسححي يسححمل -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمل للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائل الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضحححححوابط تنفيذ التكليفات و الفصحححححل ويحدد مواعيد تسحححححليمهايحدد أسحححححتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شةون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .2020-2019العام الجامعي: 

 كيمياء فيزيائية  :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name ماهر علي احمد المقطري 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 كليه العلوم–جامعه صنعاء 

 773262252تلفون رقم 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 اإللكترونيالبريد 
E-mail 

al.maqtarimaher@yah

oo.com 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 كيمياء فيزيائية

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 المعتمدة للمقرر الساعات  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1  3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester الفصل الدراسي الثاني ثانيالمستوى ال  

 ر )إن وجدت(للمقرالمتطلبات السابقة   .5
Pre-requisites  

 Noneال توجد 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

mailto:al.maqtarimaher@yahoo.com
mailto:al.maqtarimaher@yahoo.com
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7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 الفيزياء 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 عربي/انجليزي 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course  مبنى كليه العلوم 

 

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

iii. وصف المقرر Course Description: 
 والتي وتطبيقاتها للكيمياء العامة المفاهيم و الفيزيائية الكيمياء مجال في مختلفة مواضيع للطالب المقرر هذا يقدم
 والترابط الكيميائية والصيغ الدوري والجدول الذرية والنظرية والكيميائية الفيزيائية وخصائصها المادة تشمل

 انينوقو والقواعد، واألحماض للمحلول الفيزيائية والخصائص الكيميائية التفاعالت في الكتلة وعالقات الكيميائي
 .الحرارية الديناميكا في مقدمة ، .الكيميائي والتوازن الكيميائية والحركية الحرارية والكهربية ، والكيمياء الغازات،

 كل هذا تكمن أهميته لطالب الفيزياء لدراستهم الفيزياء

 

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

1a1 -  يوضح المبادئ األساسية والقوانيين في الكيمياءالفيزيائيه المتعلقة بالفيزياء 

a2 – يصف التفاعل الكيميائي والقياس الكمي المستخدم في الفيزياء 

 b1– الغازات، ضغط) بالكيمياء المتعلقة الحسابية العمليات إجراء. 4يقارن بين الغازات المثالية وغير المثالية 

 ...( الحرارية الديناميكية المعلمات التوازن، المعدل، ثوابت ثوابت

b2 - يميز بين الحرارة والعمل واستخالص العالقة بين اإلنتروبيا والمحتوى الحراري. 

c1- يجري تحقيق واستنتاج تجريبي بدقة وأمان. 
 

c2-  حاالت المادة بمهارهيقيس الخواص الفيزيائية لمختلف 

c3- .يطبق االتصال التفاعلي مع اإلنترنت والمراجع المستندة إلى الويب الستخراج معلومات 

d1- يقدر مهارة البحث في المراجع والشبكة العنكبوتية في استيفاء المهام المطلوبة عقب كل محاضرة 

d2-  واحديساهم في العمل الجماعي كفريق 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
 الى مدخل
 العامة الكيمياء

 الدولي النظام الذرية البنية المادة دراسححححححة الكيمياء تعريف
 التحويل ومعامالت للوحدات

1 2 
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2 
 الذري التركيب
 الدوري والجدول

 النشاط الذرة تركيب تطور تاريخ للمادة الكهربية الطبيعة
 الكهرومغناطيسية األشعة ةبوهر للذر جنموذ النظائر اإلشعاعي
 البناء قاعدة الكم وأعداد للمادة الموجية الطبيعة الذري والطيف
 الدوري الجدول للعناصر اإللكتروني عالتوزي هوند قاعدة التدريجي
 الحديث

 تسمية المركبات  ير العضوية.

  

2,3 4 

3 
 الروابط
 الكيميائية

 القطبية الشححكلية ةتقدير الشحححن الرنين لويس تراكيب الثماني قاعدة
 األواصر القطبية والجزيئات
 التناسححقية اآلصححرة التسححاهمية اآلصححرة األيونية اآلصببرة (الكيميائية
 الفيزيائية األواصر) الفلزية اآلصرة

 

4,5 4 

  6 3الى  1امتحان نصفي يغطي من   امتحان نصفي  4

 الغازية الحالة 5

 جاي قانون شححححححارل قانون بويل قانون للغازات العامة الصححححححفات 
 - - - - - للغازات العام القانون وأفوجادرو لوسا 

 قانون المثالي الغاز قانون الجزئية للضحححححححغوط دالتون قانون 
 الغازات إسالة ر،لالنتشا جراهام

 4 8و7

 لكيمياءا 6
 الحرارية

 التفاعل حرارة النوعية والحرارة الحرارية السححححعة الطاقة طبيعة  
 .والوقود- - األغذية التكوين حرارة هيس قانون

 
 4 10و9

7 
الديناميكا 
الحرارية 
 الكيميائية

 االنتروبيا والقانون الثاني التلقائية،العمليات •

في  ,الجزيئي للتغييرات االنتروبيا  الحرارية، التفسيرالديناميكا 

 جيبس طاقة حرة ,التفاعالت الكيميائية االنتروبيا

 

1و11
2 

4 

8 
االتبببببببببببببببزان 

 الكيميائي

 •  مفهوم االتزان وثابت االتزان والتعبير عن االتزان 

  على ثابت االتزان حسحححاب ثابت االتزان والعوامل المةثرة

 قاعده لوشاتيليه

 

13 2 

9 
الكيمياء 
 الحركية 

 معدل وقانون سرعه التفاعل  •
 تركيز المتفاعالت والزمن  نما بي العالقة •
 درجه الحرارة ومعدل السرعة 

   ميكانيكيه التفاعل , طاقه التنشيط والحفارات 

 

14,15 4 

  1 9الى  1امتحان نهائي يغطي من  امتحان نهائي  10

  W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

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

16 28 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 
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Ord

er 

1  كيفية توضحححححيل مع الكيمياء مختبرات في السحححححالمة احتياطات على التعرف 
 المختبر في والقياس العمل أدوات استعمال

1 3 

2 
 والزئبقوز والرصاص الفضة األولى المجموعة كاتيونات فصل 
  

1 3 

3 

 الثانية ايون النحاسحححححححي ، ايون الكادميوم ايون  المجموعة كاتيونات فصحححححححل
 الزئبقي  ايون البزموث

  
1 3 

4 

 • ثالثة ايون الحديدي  ايون االلمونيوم ايون  المجموعة كاتيونات فصحححححححل ال
 الكرومي  

  
1 3 

5   3 1 امتحان نصفي عملي 

6 

 الزن  وايون النيكل الرابعة ايون الكوبلت وايون  المجموعة كاتيونات فصحححححححل
 وايون المنجنيز

 
1 3 

7 

 • الخامسححة ايون الباريوم وايون الكالسححيوم وايون  المجموعة كاتيونات فصححل
 السترانشيوم 

 
1 3 

8 

 السادسة ايون االمونيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم  المجموعة كاتيونات فصل
 والصوديوم

  
1 3 

9   3 1 امتحان نهائي عملي 

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 9 27 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 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.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 
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 الرابع 5 فردي اختبارات قصيرة 1

 العاشر 5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2

 السادس 5 تعاوني تكليفات منزلية 3

 الثاني عشر 5 فردي البحث والعرض 4

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
W4,6,10,12 20 20% 

 Quiz W4 2.5 2.5%( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W6 

25 25% 

 Quiz W12 2.5 2.5%( 2كوز) 4

5 
 نصفي ونهائي اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
W5,9 50 50% 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 

50 50% 

 Total  150 150% المجموع 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  : اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد(

 النشر(.
 

 تزيد عن مرجعين( )ال: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
• R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura and C. Bissonnette. General Chemistry 

Principle and Modern Application. Pearson. 11th edition, (2016). 

• R. Chang and J. Overby. Chemistry. McGraw-Hill Education. 13th edition, 

(2018). 

 :Essential References المراجع المساندة .5
•. S. Zumdahl and S. A. Zumdahl. Chemistry. Houghton Mifflin. 7th edition, (2009 

General Chemistry: The Essential Concepts .Raymond Chang and Kenneth Golds Mc 

Graw Hil 2013 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html 

 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل .75يلتزم الطالب بحضور  -
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في حال تجاوز  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان -
 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضححور المحاضححرة إذا تأخر لمدة ربع سححاعة لثالث مرات في الفصححل الدراسححي يسححمل -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمل للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائل الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضحححححوابط تنفيذ التكليفات و الفصحححححل ويحدد مواعيد تسحححححليمهايحدد أسحححححتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شةون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

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

 
 


