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 الكيميائي الثيرموديناميك اسم المقرر:

            Chemical thermodynamic 

 CHEM 232 رقم المقرر ورمزه:

 E لغة تدريس المقرر: CHEM 201 المتطلب السابق للمقرر:

 (2+0+2)3 الساعات المعتمدة: 4th مستوى المقرر:

 

           Module Description      : المقرروصف 

 
      ة والمص     ، الشغ الا     ة، والا      ا  غ ال      ل و  األهمي

الص   ، اغ ال    ل و  األو،غ ال يمي   لة الا ا ي   ةغ ال    ل و  
الث     ل قغ ال      ل و  الثلل     ،غ ال،لا     ة الا       غ ال مي      لش 
المولي   ة الئيي،ي   ةغ الئي   ئ ال يمي   ل،قغ الم   ي غ ال    واي  

  .ال يميل،ق وال،يييل،ق

  ي ض  م  الم         ئئا م    ال ئ  ل ا العم ي  ة الم ع    ة
 ثي موئاي مكبلل

 
 
 

Importance and terminologies, Work and Heat, 
Zeroth law, First law, Thermochemistry, The 
second and Third law, Free energy, partial molar 
quantities. Chemical potential. Mixing ideal and 
true solutions Chemical  and physical equilibrium, 
Statistical thermodynamic. 
The practical part includes: Heat capacities, 
thermodynamic of electrochemical reactions 
Enthalpies measurements, calculating the 
equilibrium constants for some reactions, , 
distribution coefficients measurements, 
estimating the strength of hydrogen bonds. 

 

 

                                  Module Aims     هداف المقرر :أ

 الكٍوٍائى الثٍرهودٌناهٍك لدراسة هقدهة  

 الحرارٌة الكٍوٍاء اهوٍة على الضوء إلقاء 

 الدٌناهٍكٍة

 باالتساى التعرٌف و شغل إلى الطاقة تحوٌل 

 الحراري

 التعرٌف باألنتروبى 

 ًدراسة التوازى الفٍسٌائً والكٍوٍائ 

   This course is an introduction to 
chemical thermodynamics focusing on  
importance of thermodynamic, 

conversion of heat to work , meaning of 

thermal equilibrium, entropy, Physical & 

Chemical equilibrium study. 

 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(
 

 :معرفة يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على
 

  النظام 
 معنى التوازن الحرارى 
 تحويالت الطاقة,انواع الشغل 
 العمليات العكسية 

 The knowledge to be acquired is 
knowing Thermal equilibrium 
,Conversion of heat, types of work, 
reversible process,  application of carnot 
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  دورة كارنوت 
   األنتروبى , اإلنثالبي,الطاقة

 التي تربط بينهمالحرة والعالقات 
  الجهد الكيميائي , اإلتزان

  الكيمائي والفيزيائي
 

cycle in heating and cooling systems, 
principle of  Frigidaire working , entropy , 
enthalpy ,free energy, chemical 
potential, equilibrium 

 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
Physical chemistry  P. W. Atkins   

 الثيرموديماميك الكيميائي 
 

د. سليمان الخويطر و 

 زيز السحيبانيد.عبذالع

  

Physical Chemistry Gordon Barrow McGraw-Hill, New York  
    

Physical Chemistry Walter Moore Longman, U. K.  
Chemical Thermodynamics Peter Rock University Science Books, Mill 

Valley. 
 

 
 
 


