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اسم المادة

كيمياء فيزيائية عملي

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

معرفة الطالب بدراسة الحركية للمركبات الكيميائية العملية و كيفية حساب طاقة

التفاصيل االساسية للمادة

مقدمة في الكيمياء الفيزيائية الحركية– حساب طاقة التنشيط ودراسة األمتزاز و

التنشيط ودراسة األمتزاز والتسحيح المجهادي في المختبر
تجارب في الكيمياء الكهربائية والتسحيح المجهادي

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

كتاب الفيزيائية الحركية الضوئية – د.فالح حسن حسين
كتاب الفيزيائية الكهربائية  -د.جالل محمد صالح
ملزمة الكيمياء الفيزيائية العملي لطلبة المرحلة الثالثة – اعداد االستاذ
موسى عمران
الفصل الدراسي

تقدي ارت الفصل

معلومات اضافية

مثالا%53

المختبر
مثال%53

االمتحانات
اليومية

مثالا%51

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالا%01
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المادة النظرية

المادة العلمية

دراسة الحركية لتحلل خالت االثيل
المحفزة بحامض الهيدروكلوريك
حساب طاقة لتفاعل التحلل المائي لخالت
األثيل في الوسط الحامضي
تحلل خالت األثيل بوجود هيدروكسيد
الصوديوم ,تصوبن خالت األثيل(بتراكيز
متساؤية )
تحلل خالت األثيل بوجود هيدروكسيد
الصوديوم ,تصوبن خالت األثيل(بتراكيز
مختلفة )
دراسة تأثير وجود العامل المساعد
()mno2
دراسة حركية لتفاعل األستون مع اليود
بوجود الحامض كعامل محفز
امتحان الشهر األول
التسحيح التوصيلية لمزيج حامضي
ايجاد ثابت تفكك حامض الخليك بطريقة
التوصيلية الكهربائية
تعيين التوصيل المكافئ لمحلول
الكتروليتي قوي
ايجاد ثابت تفكك حامض الخليك بطريقة
قياس التوصيلةالكهربائية
تطبيق معادلة نرنست على األكسدة
واألختزال  Feمع kmno4
تاثير الحركة األيونية على اشكال
منحنيات التسحيح
تعيين ثابتي التفكك حامض الفسفوريك
من قياس الدالة الحامضية
فولتية التحلل
امتحان الشهر الثاني
عطلة نصف السنة
ايجاد ذوبانية ملح شحيح الذوبان
بطريقة التوصيلية الذوبانية
دراسة العالقة بين التوصيل المكافئ
وتركيز األلكتروليت القوي
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توقيع االستاذ :
م .هيفاء جاسم محمد

دراسة التسحيح –المجهادي
دراسة األمتزاز بثبوت درجة الحرارة
امتحان الشهر األول
تعيين الثوابت الثرمودينامكية لخلية
دانيال
تعيين األس الهيدرجيني pHباستخدام
قطب كوين هيدرون
تعيين األذابة وحاصل األذابة لكلوريد
الفضة في الماء
ايجاد معدل الوزن الجزيئي للبولمر من
قياسات اللزوجة
تعيين طاقة التنشيط اللزوجة
امتحان الشهر الثاني
امتحان اننهائي العملي

توقيع العميد :

