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Flow up of implementation celli pass play  

 
Ebtisam  Khalil  Alwan  Course 

Instructor 

 btisam_64@ yahoo.com  E-mail 

General Physics Title 

yearly Course 

Coordinator  

Provide students with the basic principles of physics and its applications 

a vast scientific foundations and laws and their applications and the 

promise of complementary branches of this science 

2. enable students to use the various branches and linked Belalom other 

to explain the different Aldoahr in science 

3. an emphasis on the philosophical side in the use of these multiple 

Alsnov 

4 - Make sure to increase the scientific content of the student from the 

branches of physics and other Artbathbalalom as it represents a 

fundamental building block in the science of chemistry in general. 

 

Course 

Objective 

Vector and explain the laws of motion .qguanan Newtonian fluid collection 
.drash power, and Bunting Ahrarh, the fundamentals of corn 

Course 

Description 

 Textbook 

Final Project Quizzes Laboratory Term Course 

 of University University:

  Diyala 

College: College of 

Education For Pure 

Science 

Department: 

Department of 

chemistry 

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 
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 ابتٛساو خهٛم عهٕاٌ انبٛاتٙ  االسى 

  ibtisam_64@yahoo.com انبشٚذ االنكتشَٔٙ

 انفٛضٚاء انعايت  اسى انًادة

 سىىي  يقشس انفصم

 اْذاف انًادة

 

وتطبٌقاتها الشاسعة   ا واالسس العلمٌة   فٛضٚاء تضٔٚذ انطهبت بانًبادئ االساسٛت نعهى ان -1

    ٔيا ٚتضًُت يٍ فشٔع يكًهت نٓزا انعهى  والقوانٌن  وتطبٌقاتها

تًكٍٛ انطهبت عهٗ استخذاو يختهف فشٔعّ ٔسبطٓا بهعهٕو االخشٖ   نتفسٛش انضٕاْش  -2

 انًختهفت فٙ انعهى 

انتاكٛذ عهٗ انجاَب انفهسفٙ  فٙ استخذاو ْزِ انصُٕف انًتعذدة -3  

ٔاستباطتبانعهٕو االخشٖ نًا  ٚاء فٛضانتاكذ يٍ صٚادة انًحتٕٖ انعهًٙ نهطانبت يٍ فشٔع ان – 4

 تًثهت يٍ نبُت اساسٛت فٙ عهى انكًٛٛاء بشكم عاو .

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 اسم الجامعة:جامعة ديالى

 اسم الكلية: كلية التربيه للعلوم الصرفه 

 اسم القسم: قسم الكيمياء

 تالولىالمرحلة: 

 ابتسام خليل علواناسم المحاضر الثالثي: 

 مدرساللقب العلمي: 

mailto:ibtisam_64@yahoo.com
mailto:ibtisam_64@yahoo.com
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 استمارة الخطت التذريسيت للمادة                                                        
 المالحظاث المادة الؼمليت المادة الىظزيت التاريخ االسبىع

1  

  االسبىع الالول

تحلٌل  –ضرب العددي والمتجهً  –ضرب التجهات 
 المتجهات

  التىجذ مادة ػمليت 

حسب  حساب موقع وسرعة الجسم وتعجٌل ا اشتقاق االسبىع الثاوي 2
 التجاهً 

=  

  = انذساسٙ االٔلايتحاٌ انًادة االٔل فٙ انفصم  =الثالث 3

حساب موقع وسرعة الجسم  و الحركة الخطٌةاشتقاق الزابغ 4
  وتعجٌل

=  

  حساب السرعةومعدل السرعة –الحركة لدورانٌة  الخامس 5

 انتفاصٛم االساسٛت نهًادة

 
شزح قىاويه المتجهاث وقىاويه الحزكت .قىاويه ويىته في جمغ القىي .دراست المىائغ ,ودرست 

 ياث الذرة اساحزاري , اس

 انكتب انًُٓجٛت

 
 المٌكانٌك التحلٌة-2  الفٌزٌاوٌن  د. عبدالسالم عبد االمٌر ود د.عبد االمٌرالفٌزٌاء العامة لغٌر -1

  د.سيض٘ حُا يٛشٕٔد.ْاشى عبٕد قاسى-انحشاسة ةانثشيٕداًُٚك /--3

 

 انًصادس انخاسجٛت

 

انحشاسة ةانثشيٕداًُٚك /د.سيض٘ حُا يٛشٕٔد.ْاشى عبٕد قاسى-1  

 =2((الفيزياء العامه للجامعات خضر الشيباني تالٌف الدكتور)) - انفٛضٚاء انزسٚت 3-

 الدكتور اسامه العانً 

 االيتحاٌ انُٓائٙ انًششٔع االيتحاَاث انٕٛيٛت انًختبش انفصم انذساسٙ تقذٚشاث انفصم

     

 يعهٕياث اضافٛت

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 

 

 اسم الجامعة: جامعة ديالى 

 اسم الكلية: كلية التربيه للعلوم الصرفه 

 اسم القسم: قسم الكيمياء 

 المرحلة:  الالولى

 اسم المحاضر الثالثي: د.ابتسام خليل علوان 



 والتعجٌل ومعدل

–مقارنةالحركة لدورانٌة والخطٌة وحل مساءل  على السادس 6
 حساب السرعةومعدل السرعة والتعجٌل ومعدل

  

حساب زمن -حركة القذائف -السقوط الحر لالجسام السابغ  7
 الطٌران واعلى ارتفاع

  

   االول والثانً والثالث–قوانٌن نٌوتن فً الحركة   الثامه  8

 مساتل متنوعة تطبٌق عل  جمع لقوانٌن نٌوتن التاسغ 9

 ايتحاٌ انًادة انثاَٙ فٙ انفصم انذساسٙ االٔل

  

وحسابمعاملةوحساب  الشغل ٌف الحتكاك  رتع احادي ػشز 11
 ٌة علٌها   ر-والقدرةومسائل تطبٌق

  

الكثافة والوزنٌة والكتلٌة –مقدمة –الموائع الساكنة  الثاوي ػشز  11
وحل  الضغط فً الموائع –الوزن النوعً –

 مسلئل

  

حساب زاوٌة –الخاصٌة الشعرٌة –الشد السطحً  الثالث  ػشز 12
 التماس وارتفاع السائل

  

قاعدة ارخمٌدس مسائل تطبٌقٌة )لشد السطً والضغط  الزابغ ػشز  13
 ............زالخ

  

14     

15     

16     

 التكاثز في الحيىاواث   ػطلـــــــت وصـــــف الســـــــــىت                                                                                  

عالقة سرعة الجرٌا –تدفق الموائع -الموئع المتحرطة  الخامس ػشز  17
 مع مساحة االنبوب

  

الجرٌان االنسٌابً والمظطرب ومعادلة  – السادس ػشز 18
 -اللزوجة قانون ستوكس  -عددرٌنولد -االستمرارٌة

 مساتل تطبٌقٌة  

  

   ايتحاٌ انًادة االٔل فٙ انفصم انذساسٙ انثاَٙ السابغ ػشز  19

المحارٌرالحرارٌة  -تعرٌف الحرارة ودرجة الحرارة التاسغ ػشز  21

 طرق قٌاس الحرارة والوحدات وانواعها

  

-نواع التمدد الحراري-تاثٌر الحرارة على الموائع  الؼشزون  21
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انتقال الحرارة –االحرارة وقانون التوازن الحري  الحادي والؼشزون  22
 )الحمل والتوصٌل ,االشعاع

  

تحول درجة   مسائل لحساب انواع التمددالحراي الثاوي والؼشزون  23

حساب كمٌة  الحرارة )مئوي ,كافن ,فهرناتٌة(

 حل مسائل تطبقٌةز الحرارة

  

   ةحل مسائل تطبقٌة  السعة الحرارٌة والحرارة النوعً  24

حل  الحرارة الكامنةو طاقة الحرارٌة فً الغاز المثاي  25

 مسائل تطبقً

  

نصف قطر  -كثافة–كتلة  –تعرٌف الذرة ومكوناتها   26
 الذرة

  

   تصنٌف العانصر للنووٌة  27



   االشعاع النووي وانواعة وحساب كٌة االنحالل النووي  28

29     

   انفصم انذساسٙ انثاَٙ ايتحاٌ انًادة انثاَٙ فٙ   31

31     

32     

تٕقٛع                    تٕقٛع األستار:                                                                                                               

 انعًٛذ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Course Weekly outline 

notes Lab. Experiment 

Assignment 

Topes covered ]Data w
eek
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    16 

Half-year break 

    17 
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Stage : 

Lecturer name: 
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Republic of Iraq               

 

The ministry of higher           

Education & scientific Research  
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