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البيان

المعلومة
عنوان المساق ()Course Title

الكيمياء العامة 2

رقم المساق ()Course Number

301102

لغة تدريس المساق ()Course Language

االنجليزية

عدد الساعات المعتمدة للمساق ()Credit Hours

3

اسم ورقم المتطلب(ات) السابق(ه) ()Prerequisites

الكيمياء العامة 1
301101
1

عدد شعب المساق ((Number of Classes

1

العام الدراسي ()Academic Year

2012/2011

الفصل الدراسي ()Semester

األول

الكلية ()Faculty

العلوم

القسم ()Department

العلوم

نوع المساق (إجباري ،اختياري ،حر تخصص ،حر
جامعة) ()Course Type

إجباري تخصص

عدد الوحدات الدراسية ()Number of Units Included

7

البرنامج الذي يطرح فيه المساق (بكالوريوس ،ماجستير،
دكتوراه) ((Program

بكالوريس

مكان ورقم غرفة الصف()Location and Number of Classroom

خوارزمي 402

موعد المساق (اليوم والساعة) ()Time: Days and Hours

ن ،ر 12،30 – 11

رقم الشعبة ()Class Number

 :2.2كشف معلومات المدرس (:)Instructor Information
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البيان

المعلومة

فايز الخطيب.د

)Instructor Name( اسم المدرس

أستاذ مشارك

)Academic Rank( الرتبة األكاديمية

العلوم

)Faculty( الكلية

العلوم

)Department( القسم

404 خوازرمي

)Office Location( مكان المكتب

-

)Office Phone Number( رقم هاتف المكتب

0795351415
f.alkhateeb@jpu.edu.jo
11-10 خ، ث،ح
11-9.30 ر،ن
المكتب

)Private Phone Number( رقم الهاتف الخاص
)e-mail address( البريد اإللكتروني
)Office Hours( مواعيد الساعات المكتبية
مكان تسليم الوظائف المطلوبة من الطلبة
(Where to Leave Assignments)

10-9 ح ث خ

)Time: Days and Hours( )موعد المساق (اليوم والساعة

:(Required and Recommended Materials(  المواد والوسائل الدراسية المطلوبة للمساق:3.2

:Textbook(s)  الكتاب (الكتب) المقررة للمساق.أ
) بلد النشر، الناشر، الطبعة، العنوان، السنة،(المؤلف
Title: General Chemistry The essential Concepts
Author: Raymond Chang
Publisher: McGrow Hill , 5th Edition (2008).
:)Suggested References(  المراجع المقترحة.ب

) بلد النشر، الناشر، الطبعة، العنوان، السنة،(المؤلف
1. Title: General Chemistry
Author(s)/Editor(s): James E. Brady
Publisher: John Wiley& sons

2. Title: Chemistry
Author: McMurry, F
Publisher: Pearson Education
Publisher:

) الخ..  حواسيب، آالت حاسبة، أدوات رسم، أية وسائل مساعدة أخرى (أجهزة سالمة.ت
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:)Safety Equipment, Art Supplies, Calculators or Computers(

 كما يجب توضيح أماكن وجود المراجع،* يجب توضيح أسعار الكتب المقررة وأماكن بيعها
.)...  متوفرة بشكل كافي،ومدى توفرها (مكتبة الجامعة
 نسخ في مكتبة الجامعة3 متوفرة
:)Course Description(  وصف المساق:4.2

ل

الحالةةالالئةةا الولقةةوالالاذةةاينلاةةزيلالذ ز ةةاليلال حالز ة لولوحةةتاللالاكازز ة لولال ةوا

 للالزز زا زةةايلالتةةااويلا و لل ةةتزاا ززال،ال اكااطةةالل حالز ة يلالاتز ةكاللا ة لالطاقةةالال كااتةةالل ااةةا
الح اككزايالش ةةت لولالطاق ةةايلا او ةةالا لولالطاق ةةالالتا ز ةةايلق ةةااويل ةةليلالت ةةااويلالو ةةاا لولالوالة ة ل

ل ة ةةتزاا ززالالح اككزة ةةايلا ااكوا ة ة لولطاقة ةةالذزاليا ا ة ةلايلالزز زة ةةا لولوااة ةةللا ا ة ة اييلالحكززة ةةالل
ةة ة ل،ايلطاق ة ةةالالااشة ةةزطيل لز ة ةةاللالااا، للالزز زا ز ة ةةالولقة ة ةواازيلالئة ةةك،الالااة ةةا،الزز زا زة ةةاليلئ ة ةةك

ل ل.تلولاا اااهايلاا اااللاليا ازا،الزز زا يلالحاا اليلا ح اضلولالتوا
:)Educational Objectives(  األهداف التعليمية للمساق:5.2

This course intend to provide the student:
1. An understanding of the behavior of ideal gases and reel gases. We will learn
also the equations of state for reel gases.
2. An understanding of the first law of thermodynamics, the concept of state
functions and path functions, enthalpy changes and internal energy changes.
2. How to determine enthalpy changes for chemical reactions and temperature
dependence of enthalpy changes.
3. An undestanding of the second law of themodynamics, canrnot cycle, entropy
changes.
4. How to determine the direction of spontaneous processes, Gibbs energy
changes, Helmholtz energy changes
5. An understanding of the third law of thermodynamics
6. An understanding of chemical equilibrium and equilibrium constant for
homogeneous and heterogenous systems.
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:)Course Contents or Course Calendar(  محتوى المساق:6.2
Week
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

(13)
(14)

Subject
I Introduction to physical chemistry and Behavior of
gases
Difinitions,systems, states and equilibrium
Thermal equilibrium
Ideal gases Boyle’s law, Charles Law, Gay
Equations of state for an ideal gas
Kinetic molecular theory
Barometric distribution law
Real gases Condesation of gases, Critical point
Equations of state Van der Waals equation
The law of corresponding states
II First law of thermodynamics
Origin of the first law
States and state functions
equilibrium states and reversibility
Energy, heat and work
First Hour Exam
Joule-Thomson experiment
Thermochemistry
III The second and third law
Carnot cycle, the concept of entropy
Calculation of entropy changes
The third law of thermodynamics
Conditions of equilibrium
Gibbs energy and Helmholtz energy
Second Hour Exam
Gibbs energy molecular interpretation
Gibbs energy of formation, reversible work
Maxwell relations
Gibbs-Helmholtz equation
IV Chemical equilibrium
Equilibrium in idial gases
Equilibrium in nonidial gaseous systems
Chemical equilibrium in solution
Heterogeneus equilibrium
Shifts of equilibrium at constant temperature Lechatelier
principle, coupling of reactions
Temperature and pressure of equilibrium constants

7

 :7.2سياسات المساق (:)Course Policies
The 42 hours in total will be mainly lectures and including two 1-hour exams
 :1.7.2توزيع العالمات (:)Grading

First Exam
Second Exam
Quizzes and Reports
Final Exam

20%
20%
10%
50%

 :2.7.2الحضور (:)Attendance
الحضور الزامي اال اذا كان هناك عذر.
 :3.7.2التأخير (:)Lateness

4.7.2الوظائف والواجبات (:)Assignments and Homework

 :6.7.2المشاركة الصفية (:)Class Participation

 :7.7.2االمتحانات (:)Exams

 :8.7.2أية سياسات أخرى (:)Other Policies

 :8.2الخدمات المساندة المتوفرة (:)Available Support Services

(يقدددر الطلبددة بشددكل عددالي خطددة المسدداق التددي تحددوي معلومددات عددن المصددادر الخدميددة
المتوفرة في الجامعة وخارجها والتي تساعدهم في فهم المساق :المكتبدات األخدرى ،دور النشدر،
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المواقع اإللكترونية ،البرامج اإللكترونية ،مراكز االستشارات ،أماكن بيع المقررات في الجامعة
وخارجها ،خدمات التصوير والطباعة.)... ،

 .3المادة التدريسية (:(Teaching Material
(يحددوي هددذا الجددزء مددن ملددف المسدداق جميددع مددا يمكددن اعتبدداره ضددروريا لتدددريس المسدداق).
ويشدمل ذلدك علد سدبيل المثدال مالحظدات ومحاضدرات المسداق(  (Lecture Notesوتعدديالتها
ومراجعاتها وبشكل مطبوع أو مكتوب بخط اليد أو الموجودة عل كرتات أو شفافيات  . ...عل
أن تكون محدثة بشكل دوري ومستمر.

 .4الواجبات أو المهمات (:( Assignments
(يحدددوي هدددذا الجدددزء مدددن الملدددف جميدددع الواجبدددات المتعلقدددة بالمسددداق مدددن وظدددائف بيتيددده
( )Homeworkومسددددددائل ( )Problemsوأوراق موزعددددددة(  (Handoutsوامتحانددددددات قصدددددديرة
( )Quizzesوامتحانددات فصددلية ( )1st, 2nd and Finalو غيددر ذلددك مددن الواجبددات ذات العالقددة.
ويرفق تقييم أو تحليل مبسط ما أمكن عن هذه األعمال وخاصة االمتحانات النهائية.
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 .5أعمال الطلبة (:( Student Work
(وجود عينات من أعمال الطلبة المتعلقدة بالمسداق خدالل الفصدل فدي ملدف المسداق أمدر علد
جانددب كبي در مددن األهميددة ،هددذه األعمددال تشددمل مددا ورد فددي البنددد  5وخاصددة بنددد االمتحانددات).
األعمال يجب أن تكون متباينة الجودة (ممتازة ،جيدة ،متوسطة ،مقبولة ،متدنية الجودة) .ويجب
المحافظة عل السرية فيما يتعلق بأعمال الطلبة فدال يدتم ذكدر اسدم الطالدب الدذي أنجدز العمدل أو
يمسح عن العمل خاصة العمال الرديئة.
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.6

التقييم (:)Evaluation

 :1.6تقييم الطلبة (:)Students Evaluation
 .1حدددددد المعددددارف ( ) Knowledgeالتددددي يحتاجهددددا الطلبددددة للمسدددداق (المواهددددب،

المهارات ،المساقات السابقة .). .....
.2
.3
.4
.5
.6

.7

حدد نوعية الطلبة المناسبين لدراسة المساق (طلبة جدد ،طلبة قددماء ،طلبدة بتخصدص
معين ،طلبة من كلية معينة ،طلبة من تخصصات مختلفة).
حدد ما الجديد لدى الطلبة عند دراستهم للمساق (استخدامهم الحاسدوب ألول مدرة مدثال
.). ....
حدد عدد الطلبة المسجلين في المساق.
حدد عدد الطلبة الذين يدرسون المساق للمرة الثانية.
حدد مستوى وندوع المهدارات الفكريدة والشخصدية ومهدارات االتصدال الموجدودة لددى
الطلبة في المساق وأعطها ترتيب معين (عالية ،جيدة ،متوسطة ،ضعيفة).
حدد فيما إذا ناسب مستوى المهدارات لددى الطلبدة مسدتوى المسداق مقترحدا الحلدول إذا
لم يكن هناك تناسب (االنسحاب من المساق ،مراجع إضافية.). .... ،
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 :2.6تقييم البيئة التدريسية (:)Teaching Environment Evaluation
 .1حدد النواقص التي الحظتها في غرفة الصف بعد اليوم األول من التدريس.
 .2حدد األشياء التي تحتاج لصيانة في غرفة الصف.
 .3حدددد فيمددا إذا كانددت غرف د ة الصددف مناسددبة أم ال مددن حيددث الموقددع واإلمكانددات
(مريحة ،تحوي عدد كاف من المقاعد ،تقع في منطقة مزعجة كممدر طدالب أو
قريبة من شارع تسلكه السيارات .). .....
 .4حدد اقتراحاتك في هذا المجال (تغيير غرفة الصف ،البقاء فيها .). ....
 .5حدد أية اقتراحات أخرى.
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 :3.6تقييم المساق (:)Course Evaluation
 .1حدددد كيددف يمكنددك الحكددم عل د اسددتيعاب الطلبددة للمسدداق (تغذيددة راجعددة مددن الطلبددة،
المالحظة ،مستوى تفاعل الطلبة ،إعطاء واجبات .). ....
 .2حدد ضرورة استمرار طرح المساق ضمن الخطة الدراسية مبينا األسباب.
 .3حدددد التغيددرات التددي تراهددا مناسددبة فددي المسدداق (العنددوان ،عدددد السدداعات ،األهددداف،
الخطددة ،المحتددوى ،الوصددف ،المراجددع ،الوسددائل التدريسددية والمسدداعدة ،أسددلوب تقيدديم
الطلبة ،توزيع العالمات عل أعمال الطلبة .). ... ،مبينا اقتراحاتك.
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توقيع المدرس. :د :فايز الخطيب
تاريخ تسليم الملف2011/10/24 :
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