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 2010/2011توصيف مقرر دراسي 
 بيانات المقرر -1

 ك322 الرمزالكودي:
 (ii)كيمياء فيزيائية  اسم المقرر: 

 كيمياء كهربية( –كيمياء الكم  –أطياف جزيئية )

 شعبة كيمياء )خاص( –الفرقة الثالثة  التخصص:
 

    6   عملي         4نظري        :الدراسية عدد الوحدات

 

دراسة أساسيات االطياف االنتقالية والدورانية واالهتزازية واالطياف  -1 المقرر:اهداف  -2

 تطبيقاتها.وااللكترنية الجزيئية وأطياف رامان 

دراسة المفاهيم االساسية والرياضية المتعلقة بكيمياء الكم وكيفية  -2

 وصف معادلة شرودنجر وتطبيقاتها

ربية والخاليا الجلفانية ومعادلة دراسة المبادئ االساسية للكيمياء الكه -3

نرنست والتفاعالت الكهروكيميائية ودوال الديناميكا الحرارية من 

 قياسات القوى الدافعة الحرارية

و تطبيقات  الغروية عملياللمواد  للمحاليل و الخواص الفيزيائية دراسة -4

 على األمتزاز و توصيلية المحاليل.

 المستهدف من تدريس المقرر:   -3

 -:قادرا على أنفى نهاية المقرر يكون الطالب  المعلومات والمفاهيم: -ا

المبادئ االساسية لالطياف الجزيئية و اطياف رامان  يشرح -1أ

 والقوانين المستخدمة فى حسابها.

 مصدر األطياف المختلفة يذكر -2أ

 الحاالت االلكترونية المختلفة يبين -3أ 

 الجزيئية تركيب مستويات الطاقةيوضح  -4أ

 االسس الرياضية لمكانيكا الكم و تطبيقاتها. يبين -5أ 

 يعرف األسس الرياضية لمكانيكا الكم و تطبيقاتها. -6أ

 معامالت ودوال التحول الخطى. يفسر -7أ 

 الخاليا الكهروكيميائية و معادلة نرنست. شرحي -8أ 

 القوة الدافعة الكهربية. يحسب -9أ 

ب القياسية وقياس جهود االكسدة واالختزال أنواع االقطا يبين -10أ

 لالقطاب المختلفة.

 -:قادرا على أنفى نهاية المقرر يكون الطالب  المهارات الذهنية: -ب

 يفرق بين أنواع االطياف الجزيئية المختلفة  -1ب

يحلل البيانات الطيفية لحساب الطاقات االنتقالية ونوع الطيف  -2ب

 والتركيب الجزيئي

 مستويات الطاقة و مخططاتها. يحدد -3ب

على جسيم  داخل صندوق مطبقا إياها يشتق معادلة شرودنجر  -4ب

 وحلقة دائرية.

 يطبق معادلة شرودنجر على ذرة الهيدروجين. -5ب

يستنتج طريقة كتابة الصورة الرمزية للخاليا الكهربية  -6ب

 وتفاعالت الخلية وحساب القوة الدافعة الكهربية

االقطاب الكهربية وحساب جهود الخاليا وثابت يفرق بين  -7ب

 االتزان.

 -:قادرا على أنفى نهاية المقرر يكون الطالب  المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

يحلل االطياف الجزيئية للتعرف على تركيب الجزيئات  -1ج

 واالنواع المختلفة لالطياف.

 يقسم انواع األطياف المختلفة -2ج

 يصمم التركيب الجزيئى طبقا للبيانات الطيفية. -3ج

 يطبق ميكانيكا الكم وداللتها الكيميائية على نماذج حقيقية. -4ج

 يرسم مكونات الخلية الكهربية  -5ج

 يخطط مكونات الخلية فى صورة رمزية -6ج
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 يستخدم تفاعالت الخلية لقياس القوة الدافعة الكهربية. -7ج

 -أن:فى نهاية المقرر يكون الطالب قادرا على   المهارات العامة: -د
 يعمل بكفاءة منفرداً أو ضمن مجموعة. 1د

 يلتزم بالمواعيد داخل قاعات المحاضرات والمعامل. -2د

 يكتسب الدقة فى األداء. -3د

 .كفاءةيتعامل مع االجهزة ب -4د

 ازية أساسيات االطياف االنتقالية والدورانية واالهتز -1 محتوى المقرر: -4

 االطياف االلكترنية الجزيئية  -2

 أطياف رامان  -3

 .تطبيقات األطياف -4

 عالقة دى برولى -5

 مبداء عدم التأكد لهايزنبرج. -6

 المعامل الهاميلتونى -7

 معادلة شرودنجر -8

 حركة جسيم داخل صندوق وحلقة دائرية -9

 نظرية التباين واالضطراب -10

 الخاليا الكهروكيميائية -11

 القوة الدافعة الكهربية -12

 تفاعالت الخلية وجهود االقطاب القياسية وأنواع االقطاب -13

 معادلة نرنست -14

 جهود االكسدة واالختزال. -15

تطبيقات عملية على الخواص الفيزيائية للمحاليل و المواد  -16

 الغروية و تطبيقات على األمتزاز و توصيلية المحاليل.

 محاضرات -1 والتعلم: اساليب التعليم -5

 مناقشة أثناء المحاضرات -2

 تعلم ذاتي -3

 تجارب عملية -4

 - اساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة: -6

 تقويم الطالب: -7

 نصفى نظرى امتحان  -1 االساليب المستخدمة: -ا

 (نهائىعملى امتحان   -  أعمال سنة -) عملىامتحان  -2

 نهائى  نظرى امتحان -2

 منتصف الفصل الدراسى التوقيت: -ب

 دراسىالنهاية الفصل 

 %10 نصفىنظرى امتحان  -1 توزيع الدرجات: -ج

امتحان عملى  -% 10 أعمال سنة -)  %30 امتحان عملى -2

 (% 20نهائى

 %60 نهائى نظرى امتحان -3

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8
 Notes in Physical Chemistry مذكرات: -ا

  كتب ملزمة: -ب

  كتب مقترحة: -ج
  دوريات علمية او نشرات . . . الخ -د

 د. محمد اسماعيل محمد  -أ. د. على محمد شاكر -أ.د. عبد الرحمن السيد محمد   استاذ المادة:

 
 عبد الغنى  الدين حسام .د.أرئيس مجلس القسم:


