اسم التدريسي :
اللقب العلمي :
المادة الدراسية :
عدد الوحدات :
عدد الساعات :

جامعة الكوفة
عمادة كلية التربية للبنات
القسم الكيمياء
السنة الدراسية :الثالثة

ا.م.د.سعد عزيز حسن
أستاذ مساعد
ك.الفيزياوية
 4وحدة
نظري ()2عملي()3

استمارة الخطة التدريسية للعام الدراسي 2025-2024

((المنهاج النظري))
األسبوع

ت
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16

االول
الثاني
الثالث

2024/ 9 /22
20 24 / 20/2
202 4 / 20/8

عطلــــة عيــــــــــــــد االحضحــــــــى

الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر

202 4 /20/25
202 4/20/22
202 4/20/29
2024/22/5
2024/22/22
2024/ 22/29
2024/22/26
2024/22/3
2024/22/20
2024/22/22
2024/22/24
202 4 /22/32

مراتب التفاعل  :الكاذبة،األولى،الثانية،الثالثة،النونية
طرق تعيين مرتبة التفاعل
طريقة التعويض،عمر النصف ،التفاحضلية
اعتمادية درجة الحرارة على سرعة التفاعل
نظريات سرع التفاعالت الكيميائية
نظرية التصادم ،حالة االنتقال،اعتبار الدينمية الحرارية
إيجاد سرع التفاعالت لهم والمقارن بين النظريات
التفاعالت المعقدة
العكسية،المتعاقبة،المتوازي
المتسلسلة،المتنافسة،التي تعمل بالعامل المساعد
حركيات التفاعالت في المحاليل
تاثير المذيب ،القوة االيونية،الدالة الحامضية

-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27

السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون
الحادي والعشرون
الثاني والعشرون
الثالث والعشرون
الرابع والعشرون
الخامس والعشرون
السادس والعشرون
السابع والعشرون

 -28الثامن والعشرون
 -29التاسع والعشرون
 -31الثالثون
 31الحادي والثالثون
 32الثاني والثالثون
 33الثالث والثالثون

التاريخ

E- mail : saad.hiswa@uokufa.edu.iq

امتحانات نهاية
الفصل الدراسي
االول
2025/2/5
2025/2/22
2025/2/29
2025/2/26
2025/3/4
202 5/3/22
2025/3/28
2025/3/25
2025/4/2
2025/4/8
2025/4/25
2025/4/22
2025/4/29
2025/5/6
2025 / 5 /23
2025 / 5 / 20
2025 /5 / 22

المواضيع الدراسية
الكيمياء الحركية وإيجاد سرعة التفاعل
العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل

+

عطلـــــــــــــــــة نصف السنة
االنتشار اللزوجة
الكيمياء الكهربائية،التحليل الكهربائي،قانونا فراداي
التوصيل المكافئ والجزيئي ،الموالري
قياس التوصيل وخلية التوصيل
عالقة التوصيلية مع التركيز
توصيلية المحاليل غيرا لمائية،االنتقالية األيونية
العالقة بين التوصيلية واالنتقالية،تاثير درجة الحرارة لهم
نظريات التوصيل االلكتروليتي
اعداد االنتقال،وطرق تعينها
طريقة هيتورف ،الحد الفاصل المتحرك ،ق.د.ك.
تاثير التركيز على اعداد االنتقال ،الفعالية ومعاملها،معادلة ديباي
وهيكل وتطبيقاتها
الخاليا الكهربائية وانصاف الخاليا
القوة الدافعة الكهربائية واعتماديتها على الفعالية
انواع االقطاب
الطبقة المزدوجة  ،سرعة التفاعالت الكهروكيميائية
االمتحان الشامل

امتحانات نهايةالسنة

اسم التدريسي  :أ.م.د.سعدعزيزحسن

جامعة الكوفة
كلية التربية للبنات
قسم الكيمياء

المادةالدراسية  :ك.الفيزياوية العملي
عدد الوحدات3 :وحدة
عدد الساعات :نظري ()2عملي()3

السنة الدراسية :الثالثة

استمارة الخطة التدريسية للعام الدراسي 2025 - 2024
((المنهاج العملي))
األسبوع

التاريخ

ت
-1
-2
-3
-4
-5

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس

2024/9/22
2024/20/2
2024/20/9
2024/20/26
2024/20/23

-6
-7
-8

السادس
السابع
الثامن

2024/20/30
2024/22/6
2024/22/23

-9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
-

التاسع
العاشر

2024/22/20
2024/22/22

حركية التفاعل،سرعة التفاعل،المرتبة
إيجاد سرعة التحلل المائي لخالت االثيل بالوسط الحامضي
إيجاد ثايت سرعة وعمر النصف لتفاعل كبريتات البوتاسيوم واليوديد
إيجاد سرعة التحلل المائي لخالت االثيل بالوسط القاعدي(تراكيزمتساوية)
إيجاد سرعة التحلل المائي لخالت االثيل بالوسط
القاعدي(تراكيزغيرمتساوية)
طرق إيجاد مرتبة التفاعل
تعيين مرتبة تفاعل البروم مع األسيتون
تعيين مرتبة التفاعل بوجود عامل مساعدبين برمنكنات وحامض
االوكزاليك
تعيين مرتبة التفاعل وثابت السرعة بين الكبريتيت واليودات
تاثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل وطاقة التنشيط

الحادي عشر

2024/22/4

تعيين ثابت سرعةالتفاعل بواسطةحجم الغاز المتحررمن تجزءة ملح
الدايزونيوم

الثاني عشر

2024/22/22

الية التفاعالت المعقدة واأليونية

الثالث عشر

2024 /22/28

امتحان الشهر األول

الرابع عشر

2024 / 22/25

إلية التفاعل بين يوديد الهيدروجين والبيروكسيد

الخامس عشر

2025 / 2/2

تأثير المذيب في عامل التردد للتفاعل بين الكبريتات واليوديد

السادس عشر

المواضيع الدراسية

امتحانات نهاية الفصل الدراسي االول

السابع عشر

2025 /2/5

الكيمياء الكهربائية

الثامن عشر

2025/2/22

تعيين ثابت سرعة التصوبن من خالت االثيل بطريقة التوصيلية

التاسع عشر

2025/ 2/29

إيجاد ذوبانية ملح شحيح الذوبان بطريقة التوصيلية

العشرون

2025/2/26

ايجاد ثابت تفكك حامض الخليك بطريقة التوصيلية

الحادي والعشرون

2025/ 3/4

تعيين درجة وثابت تميه ملح هيدروكلوريد االنلين بطريقة التوصيلية

22
23
24
25
26
27
28
29
31
31

الثاني والعشرون

2025/3/22

التسحيح التوصيلي لمزيج حامضي

الثالث والعشرون

2025 / 3/28

تعين التوصيل المكافئ لمحلول الكتروليتي قوي

الرابع والعشرون

2025/3/25

إعداد االنتقال

الخامس والعشرون

2025 / 4 /2

تعين العدد االنتقالي بطريقة الحد الفاصل

السادس والعشرون

2025/4/8

تعين العدد االنتقالي بطريقة هيتورف

السابع والعشرون

2025 / 4/25

الخاليا الكهربائية

الثامن والعشرون

2025/4/22

معادلة نرنست

التاسع والعشرون

2025/4/29

تعين معامل الفعالية لاللكتروليتات الضعيفة

الثالثون

2052/5/6

امتحان الشهر الثاني

الحادي والثالثون

2025/5 /23

االمتحانات النهائية العمليــــــــــــــــــــــة

د سعد عزيز حسن
قسم الكيمياء
كليـــــة التربية للبنات
E- mail : saad.hiswa@uokufa.edu.iq

