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مما یؤھلھم  الالعضویةتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة الكیمیاء 
  الالعضویةا للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء

 

، دراسة جھد القطب القیاسي،  التماثل الجزیئي  ،دراسةبعض الخواص الدوریة للعناصر  اعطاء فكرة عن
شرح العناصر الرئیسیة للجدول الدروي من الزمرة الثالثة الى  ،اعد وتصنیفھادراسة الحوامض والقو

دراسة  ، وتتضمن األنظمة البلوریة لشبكیة المكعب-مبادئ كیمیاء الحالة الصلبةدراسة  ،الزمرة السابعة
  الكیمیاء المغناطیسیة

 
 

 

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

   المعرفیة ھداف األ -أ
  الالعضویةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم للكیمیاء  -1أ
  الالعضویةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  للتراكیب الكیمیائیة للمركبات  -2أ
   للتفاعالت في الكیمیاء الالعضویةتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم   -3أ
 الالعضویةللتجارب العملیة للكیمیاء لطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم تمكین ا -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  ستخدام السبورة التفاعلیة طریقة المحاضرة وا  -
  الشرح والتوضیح     -
تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -

  العضوي 
تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء العضویة  تتطلب التفكیر   -

  والتحلیل 
طلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من ال  -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  حلھا ذاتیا   أسئلةبامتحانات یومیة   - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  الالعضویةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء    -1ج
   الالعضویةتمكین الطلبة من حل المشاكل  في تحضیر وتشخیص  المركبات  -2ج
    الالعضویةكل المرتبطة بالكیمیاء تمكین الطلبة  من حل المشا -3ج
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  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي     -
تتطلب التفكیر   الالعضویةلمحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء تكوین مجموعات نقاشیة خالل ا  -

  والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   متابعة  التطور العلمي  -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 الزیارات المیدانیة   -
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 بنیة المقرر .11

 ضوعأو المو/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طریقة 
 التعلیم

  طریقة التقییم

تذكري الطالب ببعض خصائص اجلدول  5 1

  الدوري اليت مت دراستها يف املرحلة االوىل  

مراجعة سريعة لرتتيب العناصر يف اجلدول 

مراجعة لبعض اخلواص الدورية  ،الدوري 

طاقة  ،حجم االيونات و الذرات( للعناصر 

االلفة  ، السالبية الكهربائية  ،التأين  

  االلكرتونية

السبورة 

  والداتا شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات 

اعطاء فكرة مبسطة عن بعض اخلواص  5 2

الفيزيائية للعناصر واليت ميكن اختاذها  

كقاعدة للتوصل للسلوك الكيميائي هلذه 

العناصر اعتمادا على مواقعها يف اجلدول 

 الدوري

الصفات  (اصربعض اخلواص الدورية للعن

 أعداد التأكسد املختلفة ، الفلزية والالفلزية،

 ،)االمفوتريية احلامضية،القاعدية،(االكاسيد 

  )األيونية والتسامهية والوسطية(االكاسيد 

السبورة 

 والداتا شو 

= 

3 

 

تعريف الطالب بكيفية تلون العناصر  5

جة امتصاصا لطول يواملعقدات بالوا\ا نت

 ء املرئي موجي معني من الضو 

السبورة   ألوان  املعقدات ألوان العناصر،

 والداتا شو 

= 

تعريف الطالب جبهد القطب القياسي  5 4

  احمللول PHو وعالقته ب

العالقة بني جهد  ،جهد القطب القياسي 

  احمللول PHالقطب القياسي و

السبورة 

 والداتا شو 

= 

تعريف الطالب بالقوة الدافعة الكهربائية  5 5

 مصطلح التاكسد واالختزال التلقائي ومعىن

التاكسد  ،القوة الدافعة الكهربائية واشكاهلا

  واالختزال التلقائي 

السبورة 

 والداتا شو 

= 

مترين للطالب ملالحظة مدى استيعابه  5 6

 للمحاضرة السابقة

السبورة   أمثلة توضيحية

 والداتا شو 

= 

عمليات  ، أمهية التماثل،اجلزيئي  التماثل حتديد الكثري من مواصفات اجلزيئة  5 7

  التماثل،عناصر التماثل،النقاط للمجاميع

السبورة 

 والداتا شو 

= 

مترين للطالب ملالحظة مدى استيعابه  5  8

 للمحاضرة السابقة

السبورة   أمثلة توضيحية

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من  5  9

 احملاضرات وامكانيته العلمية

     امتحان

السبورة   االمحاض والقواعد تعريف الطالب باالمحاض والقواعد   5  10

 والداتا شو 

= 

حتديد االسس اليت مبوجبها تتشكل  5  11

املعقدات بني الليكاندات وااليونات املوجبة 

باالعتماد على قابلية قواعد لويس مبنح 

املزدوج االلكرتوين وقدرة حامض لويس 

 على استيعاب هذا املزدوج

قواعد (حلوامض والقواعد اللينية والصلدةا

  )وحوامض لويس

السبورة 

 والداتا شو 

= 
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حتديد االسس اليت مبوجبها تتشكل  5  12

املعقدات بني الليكاندات وااليونات املوجبة 

باالعتماد على قابلية قواعد لويس مبنح 

املزدوج االلكرتوين وقدرة حامض لويس 

 على استيعاب هذا املزدوج

وامض والقواعد اللينية احلتكملة 

  )قواعد وحوامض لويس(والصلدة

السبورة 

 والداتا شو 

= 

اعطاء فكرة للطالب عن املواصفات  5  13

املغناطيسية للمواد ان كانت نافرة او 

 منجذبة للمجال املغناطيسي اخلارجي

املواد الفيزومغناطيسية :الكيمياء املغناطيسية 

ملغناطيسي واملضادة للفريومغناطيسية ،العزم ا

EPR،ألربمي  

السبورة 

 والداتا شو 

= 

اعطاء فكرة للطالب عن املواصفات  5  14

املغناطيسية للمواد ان كانت نافرة او 

 منجذبة للمجال املغناطيسي اخلارجي

االوربيتالية للعزوم املغناطسية +املسامهة الربمية

أمثلة  ،طيف الرنني ألربمي االلكرتوين ،

  توضيحية

السبورة 

 تا شو والدا

= 

 تعريف الطالب مببادئ كيمياء احلالة الصلبة  5  15

تعريف الطالب برتتيب الكرات املمثلة  ،

 لاليونات وبالتايل تكون النظام البلوري 

 ، طرق الرص  ،مبادئ كيمياء احلالة الصلبة  

  النظام البلوري املكعيب 

السبورة 

 والداتا شو 

= 

وحتديد تعريف الطالب برتكيب البلورات  5  16

الصيغة الوضعية للمركبات االيونية وحتديد 

 شكل البلورة

السبورة   االشعة السينية ،املركبات االيونية  

 والداتا شو 

= 

مترين للطالب ملالحظة مدى استيعابه  5  17

 للمحاضرة السابقة

السبورة   امثلة وحلول

 والداتا شو 

=  

تقييم الطالب ومدى استفادته من  5  18

 مكانيته العلميةاحملاضرات وا

     امتحان

تعريف الطالب مبجموعة البورون وخواصها   5  19

 وتفاعال~ا ومركبا~ا 

احلالة التاكسدية ،مقدمة عن جمموعة البورون

  مركبا~ا   ،تفاعال~ا ،خواصها ،للمجموعة 

السبورة 

 والداتا شو 

= 

احلالة التاكسدية  ،الكربون  مقدمة عن جمموعة تعريف الطالب مبجموعة الكاربون ومركباته 5  20

  الكربيدات ،اكاسيد الكربون  ،

السبورة 

 والداتا شو 

= 

مقدمة عن النرتوجني، خواصه وجوده يف الطبيعة   تعريف الطالب بالنرتوجني ومركباته 5  21

اكاسيد ، مركبات اهليدروجني والنرتوجني،

  ،امحاض النرتوجني االوكسجينيةالنرتوجني

السبورة 

  والداتا شو

= 

تعريف الطالب بالفسفور والزرنيخ  5  22

 واالنتمون والبزموث ومركبا~ا

مقدمة عن بقية عناصر ا�موعة 

الفسفور والبزموث واالنتمون (اخلامسة

 ودراسة بعض مركبا~ا) والزرنيخ

السبورة 

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من  5  23

 احملاضرات وامكانيته العلمية

   امتحان

االعداد التناسقية  ،مقدمة عن االوكسجني تعريف الطالب باالوكسجني ومركباته 5  24

 ،ايون االوكسيد ،االوزون،لألوكسجني 

السوبر اوكسيد        ،االوزونيد ،البريوكسيدات  

السبورة 

 والداتا شو 

= 

تعريف الطالب  ببعض عناصر ا�موعة  5  25

عة السادسة وخواصه ووجودها يف الطبي

مقدمة عن الكربيت وبقية عناصر ا�موعة 

 ،وجودها يف الطبيعة  ،خواصها  ،السادسة

السبورة 

 والداتا شو 

= 
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    البنیة التحتیة .12

  1980،نعمان سعد الدین واخرون، تألیف الدكتورلالعضویة الكیمیاء ا ـ الكتب المقررة المطلوبة1

  )المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

1- Inorganic chemistry, principles of structure and 
reactivity,2nd ed., James E. Huheey, 1983  

2-Inorganic chemistry, 3rd ed., Housecroft C.E. and 
Sharpe A.G., 2008  

        والمراجع التي یوصى بھا   ـ الكتبا
 )...,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

  

  

مواقع , ب ـ المراجع االلكترونیة
 ....االنترنیت 

http://rapidshare.de/files/20322418/Patnaik_P._-

_Handbook_of_inorganic_chemicals__McGraw_Hill_2003

_.rar  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .العضویةالكیمیاء الفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
 

  

  تفاعالت العناصر  ،تركيب الكربيت ونظائره وتركيبها وتفاعال~ا

تعريف الطالب مبركبات الكربيت وبقية  5  26

  عناصر ا�موعة السادسة

موعة مركبات الكربيت وبقية عناصر ا�

االمحاض االوكسجينية   ،االكاسيد(السادسة 

  )  اهليدريدات،الكربيتيدات  ،الفلوريدات ،

السبورة 

 والداتا شو 

= 

تعريف الطالب مبجموعة اهلالوجينات  5  27

ومركبا~ا وخواصها واكاسيدها وحاال~ا 

 التاكسدية

 ،خواص اهلالوجينات ،مقدمة عن اهلالوجينات 

حلالة التأكسدية ا ،اكاسيد اهلالوجينات

  اشباه اهلاليدات ،للهالوجينات

السبورة 

 والداتا شو 

= 

تقدير السلوك الكيميائي للهالوجينات  5  28

تعريف الطالب  ،بشكلها اجلزيئي وااليوين 

باالمحاض االوكسجينية للهالوجينات وانواع 

 اهلاليدات

 ،تفاعال~ا ،سلسلة الفعالية للهالوجينات

هاليدات  ،للهالوجيناتاالمحاض االوكسجينية 

  اهليدروجني اهلاليدات االيونية والتسامهية  

السبورة 

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من  5  29

 احملاضرات وامكانيته العلمية

    امتحان

مبجموعة الغازات النبيلة تعريف الطالب  5  30

وموقعها يف اجلدول الدوري ومركبا~ا 

 اوتواجدها واستخداما~

السبورة    ،مركبات الزينون ،مقدمة عن الغازات النبيلة 

 والداتا شو 

= 

توضيح نقاط ضعف الطالب يف املادة  5  31

  ومعاجلتها اعتمادا على نتائج االمتحانات 

السبورة   مراجعة شاملة للمادة مع الطالب 

 والداتا شو

  
 


