
 2 3 2ك ف  الفٌزٌاوٌة الكمٌاء الثانًالصف :  اجباري 

 

 ( ساعة عملً .3( ساعة نظري و )2ساعات التدرٌس المخطط لها )

 

 وصف المنهج 

هو إعطاء فكرة للطالب عن حاالت المادة وكٌفٌة تغٌرها وعن حالة المحالٌل وصفاتها وسلوكها 

حصول التوازن الكٌماوي واألٌونً وعن سرع وعالقة الخواص الجامعة بالمواد المذابة وكٌفٌة 

 ل الكمٌاوي التفاع

 الهدف 

 .نظره عامة عن المواضٌع ذات العالقة بالمحالٌل وصفاتها الفٌزٌائٌة إعطاء

 نتائج التعلم

 لصفات الفٌزٌائٌة للمواد االمهمة التً تخص  واألسالٌبتدرٌب الطالب على الوسائل 

 

 مواضٌع الجزء النظري 

 ساعة (2)                                                                 وطرق التعبٌر عن التراكٌزالمحالٌل  -1

                     ساعة( 2)                                                القوانٌن العامة للغازات والتوزٌع المتساوي للطاقة -2

 ساعة (2)                                                                                  تغٌرات الحالة للمادة -3

 ساعة (2)                                                        المحتوى الحراري ومعادلة كالسٌوكالبٌرون -4

 ساعة (2)                                                                        المحالٌل المثالٌة والغٌر مثالٌة -5

 ساعة (2)         الخواص الجامعة)الضغط البخاري,االرتفاع بدرجة الغلٌان,االنخفاض بدرجة االنجماد( -6

 ساعة (2)                                                                                       الضغط االزموزي -7

 ساعة (2)                                                  راءولت وتاثٌر المواد المذابة على المواد المتفككة -8

 ساعة (2)                                                                  التوازن الكمٌاوي وقانون فعل الكتلة -9

 ساعة (2)                                                                                         التوازن االٌونً -11

 ساعة (2)                                                                   تفككك الحوامض والقواعد الضعٌفة -11

 ساعة (2)                                                                    المحالٌل المنظمة وكٌفٌة تحظٌرها -12

 ساعة (2)                                                                             سرعة التفاعالت الكمٌاوٌة -13

 ساعة (2)                                                      تفاعالت مرتبة الصفر والمرتبة االولى والثانٌة -14

 ساعة (2)                                                                                                   امتحان -15

 

 

 

 

 



 

 

  مواضٌع الجزء العملً

 ساعة (3)                                                                           تقدٌر الكثافة  -1

 ساعة (3)                                                                          تقدٌر اللزوجة  -2

 ساعة ( 2*3)                                                               تقدٌر الذوبانٌة للمحالٌل  -3

 ساعة (3)                                               تحدٌد درجة االنجماد ودرجة الغلٌان  -4

 ساعة (3)                                                              تفكك المحالٌل والمركبات  -5

 ساعة (3)                                                                        الشد السطحً  -6

 ساعة (3)                                                                                االمتزاز  -7

 ساعة (3)                                                                       معامل االنكسار  -8

 ساعة (3)                                                                              لول حرارة المح -9

 ساع (3)                                                        اٌجاد سرعة التفاعل                  -11

 ساع (3)                                                                          التوازن الكٌمٌاوي   -11

 ساعة (3)                                                                  امتحان                  -12

 

 

  الكتاب المنهجً

 الكمٌاء الفٌزٌاوٌة لمنتجات االغذٌة

 تالٌف 

 عبد علً مهديد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ب2المرفق )



 الجزء العملً )المختبرات(

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.04

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.24

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .04

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .04

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .34

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 2% امتحان نظري عدد / 04

 % واجبات بٌتٌة .24

 % حضور ونشاط صفً.04

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 %(54درجة ) 24= 04*2الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(25درجات ) 04=  04*0اسئلة استٌعاب وتحلٌل الجزء ب: 

 %(25درجات ) 04=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 


