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  نموذج وصف المقرر

  

  : الكيمياء الفيزياويةوصف المقرر

  

  

 الجامعة التكنولوجیة المؤسسة التعلیمیة .١

 علوم تطبیقیة القسم الجامعي / المركز .٢

 ASCH-314 اسم / رمز المقرر .٣

 علوم كیمیاء تطبیقیةلوریوس ابك البرامج التي یدخل فیھا .٤

  لثةالمرحلة الثا /الطلبة المنتظمون بالدراسة أشكال الحضور المتاحة .٥

 ٢٠١٥/٢٠١٦ سنوي السنةالفصل /  .٦

 ساعة  ٦٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 ٠١/٠٩/٢٠١٥ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨

 أھداف المقرر .٩

صفات التفاعالت الكیمیائیة من رتبة التفاعل ودراسة حركیتها وصفات بالیهدف المقرر الى تعریف الطالب 

 .التفاعالت الضوئیة

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

الكیمیاء طالب له القدرة على فهم وحل المشاكل المتعلقة باالنظمة الكیمیائیة باستخدام قوانیین إعداد    

  الكیمیائیة بأنواعهاالحركیة لوضع وصف لحركیة التفاعالت 
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 والتعلم والتقییم مخرجات التعلم وطرائق التعلیم .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
  رتبة التفاعل وسرعة التفاعل معرفة الطالب  للمفاھیم المختلفة كمفھوم - ١أ
  تفاعالت الكیمیائیة بأنواعھاالصفات ال - ٢أ
 اشتقاق سرع التفاعالت المتنوعة - ٣أ

 

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب
حركیة التفاعالت الكیمیائیة دراسة تعلم الطالب المفردات االساسیة التي تساعد الطالب في  – ١ب

  وایجاد ثابت السرعة وعالقتھ بدرجة الحرارة
     لقوانیین حركیة التفاعالت الكیمیائیة والتفاعالت الضوئیةتعلم الطالب  – ٢ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 المناقشة   -
 التقاریراعداد  -

 طرائق التقییم      

  االمتحانات الیومیة والشھریة  -
 الفردیة وبشكل مجامیع التقاریر -

  مھارات التفكیر -ج

 الفیزیاویة لالنظمة الكیمیاویةاالبداعي  لحل المشكالت  –التفكیرالعقلي  -١ج    

 طرائق التعلیم والتعلم     

  المناقشة -

 التعلیم المبني على التفاعل الجماعي في حل المشكالت .    -

 طرائق التقییم    

التي تؤدي الى تنمیة عملیة االستدالل  MCQاواستخدام اسئلة االختبار المتعدد الیومیةاالمتحانات 

 واالنتزاع الفكري للمفاهیم المعرفیة.

  المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى  -د 
  المحاورة المباشرة مع الطالب -١د
  االسئلة المباشرة   -٢د
  -٣د
    -٤د
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 الفصل االول  -بنیة المقرر .١١

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

٢ ١ 
Chapter one: The rates of chemical 
reactions   محاضرة  

٢ ٢ Experimental techniques  محاضرة  

٢ ٣ The rates of reactions  تمرین محاضرة 

٢ ٤ Integrated rate laws  محاضرة  

٢ ٥ Reactions approaching equilibrium  محاضرة  

٢ ٦ 
The temperature dependence of 
reaction rates  امتحان یومي محاضرة 

٢ ٧ Accounting for the rate laws   محاضرة  

٢ ٨ The steady-state approximation  محاضرة  

٢ ٩ 
Kinetic and thermodynamic control 
of reactions  محاضرة  

٢ ١٠ The kinetic isotope effect  محاضرة  

٢ ١١ Unimolecular reactions  محاضرة  

٢ ١٢ Discussion  امتحان یومي محاضرة 

٢ ١٣ 
Chapter two: The kinetics of complex 
reactions  محاضرة  

٢ ١٤ Chain reactions   محاضرة  

٢ ١٥ Explosions  محاضرة  

  

 الفصل الثاني -بنیة المقرر .١٢

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

٢ ١٧ 
Homogeneous catalysis  
  محاضرة   

٢ ١٨ Enzymes   محاضرة  

٢ ١٩ Mechanisms of enzyme inhibition   امتحان یومي محاضرة 

٢ ٢٠ 
Photochemistry  
  محاضرة   

٢ ٢١ The primary quantum yield   محاضرة  

٢ ٢٢ Resonance energy transfer   امتحان یومي محاضرة 

٢ ٢٣ Complex photochemical processes   تمارین محاضرة 



  

  

  

  

٤ 

 

٢ ٢٤ 
Chapter three: Molecular reaction 
dynamics  

  محاضرة  

٢ ٢٥ Collision theory   محاضرة  

٢ ٢٦ Diffusion-controlled reactions   محاضرة  

٢ ٢٧ The material balance equation   محاضرة  

٢ ٢٨ 
Transition state theory  
  محاضرة   

٢ ٢٩ Thermodynamic aspects   محاضرة  

٢ ٣٠ 
The dynamics of molecular collisions  
  محاضرة   

    
Potential energy surfaces 

    

  

  

  

  

 القبول  .١٤

  المتطلبات السابقة

 30 أقل عدد من الطلبة 

 البنیة التحتیة  .١٣

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

- PHYSICAL CHEMISTRY Peter Atkins & Julio de Paula, 
Eighth Edition, 2006. 

-  PHYSICAL CHEMISTRY Robert A. Alberty, Fifth 
Edition, 1978 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
  الكیمیاء الفیزیاویةالتطبیق العملي للمادة یكون من خالل مادة 
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 50 أكبر عدد من الطلبة 

  


