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 ((انسنٌٌت )) أسخمارة انخطت انخذرٌسٍت 
 

 انخذرٌسً: اسم  فراش حبٍب ػبذ انرزاق حمادي انذىهكً انذكخٌر 

firas_habeb2000@yahoo.com  ًانبرٌذ االنكخرًن: 

 اسم انمادة:  انثانثتانمرحهت  – انفٍسٌاًٌتانكٍمٍاء 

 :نفصممقررا 

 ة:اىذاف انماد  انحشكيخ وانكهشثبئيخاعطبء فكشح نهطالة عه مجبدء انكيميبء انفيضيبويخ 

-مشارت انزفبعم -قبوىن انسشعخ -ميكبويكيخ انزفبعالد انكيميبئيخ

طشق قيبط حشكيخ -االوعكبسيخ –انمززبنيً  -انزفبعالد انمزىاصيً

انزفبعالد -محهىلانزفبعالد في ان -وظشيبد حشكيخ انزفبعم-انزفبعالد

انكيميبء انكهشثبئيً -انمعقذح  

 ة:انخفاصٍم االساسٍو نهماد

  0991سيٍهو طانب حمذي حانٍف د.    انحركٍو ًانحركٍاث انكٍمٍائٍوانكٍمٍاء   

7891 عبد المجيد محمد الدباغ تأليف األستاذ الدكتور  حركية التفاعالت الكيميائية  
 ت:انكخب انمنيجٍ

      1-Atkins '' physical chemistry'' 8
th

 edition oxford  2006. 

2- Atkins '' physical chemistry, solution manual '' 8
th

 edition oxford  

2006. 

3-Alberty '' physical chemistry, solution manual'' 3th edition 2001 
 

 

 ت:انمصادر انخارجٍ

 انفصم انذراسً انفصم االًل انفصم انثانً انمخخبراث االمخحان اننيائً

50% 16% 17% 17% 55% 

 

 :حقذٌراث انفصم

 :تمؼهٌماث اضافٍ 
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 انفصم انذراسً االًل – جذًل انذرًش االسبٌػً
 

تانماده اننظرٌ تٍهانماده انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ٌ
سب

ال
 ا

عالقخ انزشكيض مع انضمه  

اسزخشاج  -ودسجخ انحشاسح

قىاويه -مشرجخ انزفبعم

زفبعالد انمززبنيخ ان

-,االوعكبسيخ,انمزىاصيخ

مشرجخ  –حشكيخ انزفبعم 

انزفبعم وجضيئيخ 

 انزفبعم

ميكبويكيخ انزفبعالد 

      انكيميبئيخ
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 -انطشق انزقهيذيخ 

طشيقخانزحشيك, االوسيبة 

 انطىني, انىميضى االوسيبة

انزقزيبد انمسزخذمخ 

      نقيبط حشكيخ انزفبعم

2 

-نجضيئخرفبعالد ثىبئيخ ا 

وظشيخ –وظشيخ انزصبدو 

وظشيخ  -انمعقذ انمىشط

-نىذمبن  

وظشيبد حشكيخ     

 انزفبعالد انكيميبئيخ
 

3 

-انمزاة –ربثيش انمزيت  

ميكبويكيخ انزفبعالد في 

   انمحهىل

نزفبعالد في انمحبنيم اال  
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–رفبعالد انجزوس انحشح  

-انسهسهيخ-غيش انسهسهيخ

  -انزفبعم انضىئي

  انخفاػالث انمؼقذة
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 ػطهت نصف انسنت
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تانماده اننظرٌ تٍهانماده انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ٌ
سب

ال
 ا

-انزىصيم انكهشثبئي 

انزىصيم -قىاويه فشداي

انزىصيم -االنكزشونيزي

ربثيش -انمىالسي

اعذاد -انهضوجخ

قيبط اعذاد -االوزقبل

رعييه ثبثذ -االوزقبل

دسجخ  -حبصم االراثً

   انزفكك

 انكٍمٍاء انكيربائٍت
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 -وظشيً ديجبي 

معبمم -انجىااليىوي

-انفعبنيخ  

 

خبادنت فً انمحهٌلانخاثٍراث انم  

      
 

2 

انقىح انذافعخ  

رصىيف -انكهشثبئيخ

انجهىد انقيبسيخ -االقطبة

رصىيف انخاليب -نالقطبة

رطجيقبد -انكهشوكيميبئيخ

قيبط انقىي انذافعخ 

 انكهشثبئيخ

 انخالٌا انكيرًكٍمٍائٍت
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