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 1كيمياء غير عضوية  :مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
) كيمياء العناصر األساسية (  1كيمياء غير عضوية   

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل الدراسي األول –سنة ثانية كيمياء   

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 1كيمياء عامة 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 تخصص -بكالوريوس علوم  كيمياء 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 حضور

10.  
 مواصفاتالمقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. فتحي العزب

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

ii. وصف المقررCourse Description: 

إلىإكساب الطالب المعرفة العامة عن الخواص الدورية للعناصر األساسية والطرق  المقرر هذا يهدف

ودراسااة الزوعيا ايليكزرونو وودودها  علا القةاارر األرضااية ومركةازها الطةيعية ومعرفة ’ الحساااةية لها 

والكيمائية للعناصااااار غير اينزقالية سو األسااااااساااااية فو الددور الدور  كذل  مركةازها الخواص الفيعيائية 

 ,وةعض ايسزخدامات الصناعية المزنوعة واآلثار الةيئية لمركةازها.

iii. مخردات زعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : لا س نةعد اينزهاء من دراسة المقرر سوف يكون ا لطالب قادرا ع

a1 -  .يعدد الخواص الدورية للعناصر األساسية وكيفية حساةازها 

a2-  . يميع ةين مداميا العناصر األساسية فيعيائيا وكيميائيا  
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b1-  يوضح العالقة ةين الخواص الدورية وطةيعة الزفاعالت ةين عناصرها  . 

b2 – . يفسر األهمية العملية للكيمياء ةيئيا وصناعيا 

c1 –ة .يحر المةكالت الكيميائية فو ضوء المفاهيم الدورية للعناصر وزفاعالزها الكيميائي  

c2 -  يطةق الخواص الدورية للعناصر فو زفسير طةيعة المركةات الكيميائية 

d1 -  . يمارس الزوعية المدزمعية فو سهمية الكيمياء وكيفية الزعامر معها 

d2- ةحث وصياغة الزقارير الخادمة للمقرر.يسزخدم زكنولوديا المعلومات فو ال 

 

iv. :مواءمة مخردات زعلم المقرر ما مخردات الزعلم للةرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes( 

 مخردات الزعلم المقصودر من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخردات الزعلم المقصودر من 
 الةرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 
a1 -  -  يعدد الخواص الدورية للعناصاااار األساااااسااااية وكيفية

 حساةازها.

 

يصف ميكانيكا الكم والخواص الدورية 

للعناصر وتراكيبها الذرية ومواقعها 

 الدوري.في الجدول 

A3 

a2 –    يميع ةين مداميا العناصر األساسية فيعيائيا وكيميائيا

.  

 

يصنف التفاعالت المختلفة ويصفها كما ونوعا 

 بطريقة علمية صحيحة.

A4 

b1–  يوضاااح العالقة ةين الخواص الدورية وطةيعة الزفاعالت

 .  ةين عناصرها

 

يحلر ةدقة كميات ونوعيات نوازج زفاعر كيميائو 
ةناء علا الحساةات الكيميائية ويوظفها 
لوصف الزفاعر والزغيرات المصاحةة 

 .B3 له 

يرةط ةين الخواص العناصر الدورية وزراكيةها 
الذرية ومواقعها فو الددور الدور  

 B4 ,وطةيعة زفاعالزها .

b2 - – ةيئيا وصناعيا . يفسر األهمية العملية للكيمياء 

 

 

يفسر سرعة ونواتج التفاعالت الكيميائية 

ونتائج تحاليلها الكيميائية كميا ووصفيا 

 B2بطريقة علمية تمتاز بالضبط والدقة. 

c1-  يحر المةاااااكالت الكيميائية فو ضاااااوء المفاهيم الدورية

  للناصر وزفاعالزها الكيميائية .

 

ينفذ عمليا زدارب زةين ةعض خواص المادر 
الفيعيائية والكيميائية وحركية زفاعالزها 

 وزغيرات الطاقة المصاحةة لها.
C3 

c2-  يطةق الخواص الدورية للعناصااااااار فو زفساااااااير طةيعة

 المركةات الكيميائية 

 

يسزخدم األطياف والزفاعالت المميعر لةعض 
المدموعات الوظيفية ومهارات الزحلير 

لقياس المكزسةة فو زةخيص العناصر وا
 والمركةات الكيميائية وزحديد هويزها.

C2 

c3-  

 

 

d1-   يمارس الزوعية المدزمعية فو سهمية الكيمياء وكيفية

 الزعامر معها .

 

يزحمر المسؤولية فيما يدب عليه من ايلزعام 
 المهنو واألخالقو وحماية الةيئة .

D2 

ةيئات مزعددر الثقافات ضمن يعمر فو 
مدموعة مزخصصة ةروح فريق 

 D5 ,واحد.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( بإستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 إستراتيجية التدريس

Teaching Strategies 
 التقويم إستراتيجية

Assessment Strategies 

a1-   يعدد الخواص الدورية للعناصاار األساااسااية

 وكيفية حساةازها.
 

الزفاعلية +  المحاضاااااارر

 الحوار والمناقةة

 زمارين ومسائر + كوع

a2-   يميع ةين مداميا العناصاااااار األساااااااسااااااية

  فيعيائيا وكيميائيا .
 

+ التفاعلية   المحاضرر

 الحوار والمناقشة

 كوع+  ومسائر زمارين

 

 التدريس والتقويم:     ثانيا:مواءمة مخرجات تعلم المقرر)المهارات الذهنية( بإستراتيجية
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 إستراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 إستراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   يوضاااااااح العالقااة ةين الخواص الاادوريااة

وطةيعة الزفاعالت ةين عناصااااارها

  . 

 

 واجبات منزلية المحاضرة التفاعلية

b2-    يفسااااااار األهميااة العمليااة للكيمياااء ةيئيااا

 وصناعيا .
 

 زقرير الحوار والمناقشة

 

التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية(بإستراتيجيةثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 إستراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 إستراتيجية التقويم

d2-  يسااااااازخدم زكنولوديا المعلومات فو الةحث وصاااااااياغة

 الزقارير الخادمة للمقرر.

يسزخدم زكنولوديا المعلومات وةرامج 
الحاسوب ذات العالقة فو مدار 

الةحث وفو صياغة الزقارير العلمية 
م ما اإللمام ةلغة الةحث والعلو

 D4الحديثة .
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Assessment 

Strategies 

c1-  يحر المةاااااااكالت الكيميائية فو ضاااااااوء

ها  فاعالز ناصااااااار وز لدورية لل المفاهيم ا

  الكيميائية .
 

 تقرير حر مةكلة

c2-  يطةق الخواص الاادوريااة للعناااصااااااار فو

 زفسير طةيعة المركةات الكيميائية 
 

 وادب - عصف ذهنو

c3-    

 

 رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( بإستراتيجية التدريس والتقويم:
Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 إستراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 إستراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

d1-   يمااارس الزوعيااة المدزمعيااة فو سهميااة

 الكيمياء وكيفية الزعامر معها .

 

 تقرير التعلم التعاوني

d2-  الةحث يسزخدم زكنولوديا المعلومات فو

 وصياغة الزقارير الخادمة للمقرر.

 حوار التعلم الذاتي

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

 Theoretical Aspectأوال: موضوعات الجانب النظري 

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

الخواص 

الدورية 

للعناصر 

 األساسية

  خاصية الحدم الدور 

  خاااااصااااااايزو دهااااد الزاااا ين و األلفااااة

 ايليكزرونية

  السالةية الكهرةيةخاصية 

5 

 
15 a1 

2 
دراسة عنصر 

 الهيدرودين

 موقا وخواص الهيدرودين 

 زحضير غاع الهيدرودين 

 نظائر الهيدرودين وسنواع الهيدريدات 

 زفاعالت الهيدرودين 

1 3 
a1 , a2, 

b1 
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3 

 

دراسة 

 عناصر  

مجموعتي   

األقالء 

والقلويات 

 األرضية 

  ) S  الكتلة ( 

  العامة الدورية لعناصااااااار الكزلة الخواص

 وموقعها الدور .

   الزركيب ايليكزرونو والودود

 وايسزخالص.

  الزفاعالت الكيميائية لعناصر الكزلة وسهم

 اسزخدامازها.

  

  سوده ايخزالفات ةين الليثيوم والةريليوم

 كر فو مدموعزه

 

 

 

     2 

 

6 

          

 

 

 

a1 , 

a2,b1, 

b2, c2 

,d1, 

d2 

4 

 

دراسة عناصر 

  Pالكزلة 

    (IIIB – 

VIIIB) - 

الموقا والخواص والصفات الدورية لعناصر •

 الكزلة .

الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص • 

. 

 الزفاعالت الكيميائية لعناصر مداميا الكزلة • 

سودااه ايخزالفااات للعنصااااااار األور فو كاار • 

 مدموعة عن ةقية عناصر مدموعزه .

6 18 

a1 , a2 , 

b1 , b2 , 

c1 , c2 , 

d1 , d2 

5  
• 

• 
   

عدد األسابيع والساعات الفعليةإجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 40 === 

 

   Practical Aspect ثانيا:موضوعات الجانب العملي 

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1      

2 
  

  
   

 إجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس

 المحاضرر الزفاعليةLectures 

 الحوار والمناقةةdiscussion 

 العصف الذهنوBrainstorming 
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 حر المةكالت Problem solving 

  العروض العمليةوالمحاكارSimulation Method Practical presentations& 

 الزطةيق العملوPractical in computer Lab (Lab works) 

  والمهام والزكاليفالمةروعاتprojects 

 الزعلم الذازوSelf-learning 

 الزعلم الزعاونوCooperative Learning 

 زةادر الخةرات ةين العمالء 

 

 

 

 

 

vi. األنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 األنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 ,b1, c2 3,4,5 7 فرد  ةحث فو دراسة مفصلة عن ةعض العناصر فو المداميا 1

 b2,d1 7,9.10 8  ةحث فو ايسزخدامات الكيمائية للعديد من العناصر 2

3,42, 7 دماعو الكيميائية اليوميةةحث ميدانو عن ةعض اسزخدامات  3  d1,d2 

 c1,c2,d1 6,9,10 8  دراسة مةكلة كيميائية ةيئية وكيفية حلها 4

 === == Total Score  30 إجمالي الدرجة 

 

vii. الزعلم زقييمLearning Assessment : 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى 

الدرجة 

 Proportionالنهائية

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 

W2 , 

W4 , 

W6 , 

W10 

20 20% 
a1,a2,b1,b2 

 Quiz W3 5 3%             .3( 1كوز) 2
a1,a2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W8 30 20% a1,a2,b1,b2 

 Quiz W10 5 3.3% a1,a2,b1,c1( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
- --- ---- -------- 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 90 60% a1,a2,b1,b2,c2 
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 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 ر، بلد النشر(.كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النش:  Learning Resourcesمصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1

•.        . edition, England, 1985rdAnew concise inorganic chemistry , J . D . LEE, 3

•.. Edition , Wily,1994ndand G . W. Wilkinson , 3 basic inorganic chemistry ,     

F . A . Cotton 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2
  New understanding chemistry for advanced level , Ted Lister and Janet 

Renshaw • 

            Inorganic chemistry , Catherin E . Hous Ecroft and Aan G. Sharpe 

1st. edition , Englan, 2001. • 

                                         • 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3

 www.gordonenglad.co.uk> 

 www.sciencedirect.com> 

 https//chem..libertext.org> 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 ةعد الردوع للوائح الدامعة يزم كزاةة السياسة العامة للمقرر فيما يزعلق ةاآلزو:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات الزعليمية 1

 % من المحاضرات ويحرم فو حار عدم الوفاء ةذل .75يلزعم الطالب ةحضور  -

يقدم سسزاذ المقرر زقريرا ةحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخور ايمزحان فو حار زداوع  -

 الحرمان من مدلس القسم.% ويزم اقرار 25الغياب 

 :Tardyالحضور المز خر 2

للطالب حضااور المحاضاارر إذا ز خر لمدر رةا ساااعة لثالث مرات فو الفصاار الدراسااور وإذا ز خر  يساامح -

 عيادر عن ثالث مرات يحذر ةفويا من سسزاذ المقررر وعند عدم ايلزعام يمنا من دخور المحاضرر.

 :e/PunctualityExam Attendancضواةط ايمزحان 3

 ( دقيقة من ةدء ايمزحان 20ي يسمح للطالب دخور ايمزحان النهائو إذا ز خر مقدار ) -

 إذا زغيب الطالب عن ايمزحان النهائو زطةق اللوائح الخاصة ةنظام ايمزحان فو الكلية. -

 :Assignments & Projectsالزعيينات والمةاريا 4

سسااااازاذ المقرر نوع الزعيينات فو ةداية الفصااااار ويحدد مواعيد زساااااليمها وضاااااواةط زنفيذ الزكليفات يحدد  -

 وزسليمها.

 الموعد المحدد يحرم من دردة الزكليف الذ  ز خر فو زسليمه. إذا ز خر الطالب فو زسليم الزكليفات عن -

 : Cheatingالغش 5

 و سو النهائو زطةق عليه يئحة ةؤون الطالب.فو حار ثةوت قيام الطالب ةالغش فو ايمزحان النصف -

 ةالغش سو النقر فو الزكليفات والمةاريا يحرم من الدردة المخصصة للزكليف. فو حار ثةوت قيام الطالب -

 :Plagiarismاينزحار 6

 فو حالة ودود ةخص ينزحر ةخصية طالب ألداء ايمزحان نياةة عنه زطةق الالئحة الخاصة ةذل  -
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 :Other policiesسخرىسياسات  7

 س  سياسات سخرى مثر اسزخدام الموةاير سو مواعيد زسليم الزكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .............العام الجامعي: 

 

  1كيمياء غير عضوية  :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم

Name أ .م . د. فتحي محمد العزب 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No. 

 711454433صنعاء /  
 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 ) كيمياء العناصر األساسية ( 1كيمياء غير عضوية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
CHEM.021 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

3 ------- ------ 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي األول -سنة ثانية   

 Noneال توجد  المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(  .5
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Pre-requisites  

6.  
– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

requisite 
 Noneال توجد 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 التخصص

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 كلية العلوم

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

iii. وصف المقررCourse Description: 

إلا إكسااااااب الطالب المعرفة العامة عن الخواص الدورية للعناصااااار األسااااااساااااية  المقرر هذا يهدف

سة الزوعيا ايليكزرونو وودودها  علا القةرر األرضية ومركةازها الطةيعية ’ والطرق الحساةية لها  ودرا

وكذل    ية سو األساااااسااااية فو الددور الدور ومعرفة الخواص الفيعيائية والكيمائية للعناصاااار غير اينزقال

 مركةازها , وةعض ايسزخدامات الصناعية المزنوعة واآلثار الةيئية لمركةازها.

 

iv.  مخردات زعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : ةعد اينزهاء من دراسة ا لمقرر سوفو كون الطالب قادرا علا سن

a1 -  .يعدد الخواص الدورية للعناصر األساسية وكيفية حساةازها 

a2-  . يميع ةين مداميا العناصر األساسية فيعيائيا وكيميائيا  

b1-   يوضح العالقة ةين الخواص الدورية وطةيعة الزفاعالت ةين عناصرها  . 

b2 -    . يفسر األهمية العملية للكيمياء ةيئيا وصناعيا 

c1 - لكيميائية فو ضوء المفاهيم الدورية للناصر وزفاعالزها الكيميائية .يحر المةكالت ا  

c2 –  يطةق الخواص الدورية للعناصر فو زفسير طةيعة المركةات الكيميائية 

 d1–  . يمارس الزوعية المدزمعية فو سهمية الكيمياء وكيفية الزعامر معها 

   -d2زقارير العلمية الخادمة للمقرر.يسزخدم زكنولوديا المعلومات فو الةحث وصياغة ال 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
الخواص الدورية 

 للعناصر األساسية

  خاصااااية الحدوم الدورية للعناصاااار األساااااسااااية وسنواعها

 وحساةازها .

1 3 
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2 
الخواص الدورية 

 للعناصر األساسية

  خاصااااية الحدوم الدورية للعناصاااار األساااااسااااية وسنواعها

 وحساةازها .

2 3 

3 
الخواص الدورية 

 للعناصر األساسية
 دهد الز ينخاصيزو األلفة ايليكزرونية و

3 3 

4 
الخواص الدورية 

 للعناصر األساسية
 خاصية السالةية الكهرةية 

4 3 

5 
الخواص الدورية 

 للعناصر األساسية
 خاصية السالةية الكهرةية 

5 3 

6 
دراسة عنصر 

 الهيدرودين

زحضاااير الهيدرودين -2موقا وخواص الهيدرودين  -1

 -5زفاعالت الهيدرودين  -4نظائر الهيدرودين  -3

 سنواع الهيدريدات

     6 3 

7 

المدموعة األولا  

( Sمن الكزلة )

 عناصر األقالء

  ناصااااااار المدموعة وموقعها لدورية لع مة ا عا الخواص ال

 الدور .

  .الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص 

  اسزخدامازها.الزفاعالت الكيميائية لعناصر المدموعة وسهم 

 سوده ايخزالفات ةين الليثيوم ومدموعزه 

7 3 

 2 8 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 

المدموعة الثانية 

( Sمن الكزلة )

عناصر القلويات 

 األرضية

  ناصااااااار المدموعة وموقعها لدورية لع مة ا عا الخواص ال

 الدور .

  .الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص 

 .الزفاعالت الكيميائية لعناصر المدموعة وسهم اسزخدامازها 

 .سوده ايخزالفات ةين الةليريوم ومدموعزه 

9 3 

مجموعة عنصر  10

 البورون   

 الموقا والخواص والصفات الدورية لعناصر المدموعة .

 الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص .• 

 الزفاعالت الكيميائية لعناصر المدموعة وسهم اسزخدامازها .• 

سودااه ايخزالفااات للعنصااااااار األور فو المدموعااة عن ةقيااة • 

 عناصر مدموعزه .

10 3 

11 
مجموعة عنصر 

 الكربون   

 الموقا والخواص والصفات الدورية لعناصر المدموعة .

 الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص .• 

 عالت الكيميائية لعناصر المدموعة وسهم اسزخدامازها .الزفا• 

سودااه ايخزالفااات للعنصااااااار األور فو المدموعااة عن ةقيااة • 

 عناصر مدموعزه .

11 3 

12 
مجموعة عنصر 

 النتروجين 

 الموقا والخواص والصفات الدورية لعناصر المدوعة .

 الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص .• 

 الزفاعالت الكيميائية لعناصر المدموعة وسهم اسزخدامازها . • 

سوده ايخزالفات للعنصااااااار األور فو كر مدموعة عن ةقية • 

 عناصر مدموعزه .

12 3 

13 
مجموعة عنصر 

 األكسجين 

 الموقا والخواص والصفات الدورية لعناصر المدموعة.

 الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص .• 
13  3 
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 امات ,الزفاعالت الكيميائية لعناصر المدموعة وسهم ايسزخد• 

 سوده ايخزالفات للعنصااااااار األور فو  المدموعة عن ةقية• 

 عناصر مدموعزه .

14 
مجموعة 

 الهالوجينات

 الموقا والخواص والصفات الدورية لعناصر المدموعة .

 الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص .• 

 ت الكيميائية لعناصر المدموعة وسهم ايسزخدامات.الزفاعال• 

سودااه ايخزالفااات للعنصااااااار األور فو المدموعااة عن ةقيااة • 

 عناصر مدموعزه .

141 3 

مجموعة الغازات  15

 الخاملة

 الموقا والخواص والصفات الدورية لعناصر المدموعة .

 الزركيب ايليكزرونو والودود وايسزخالص .• 

 الزفاعالت الكيميائية لعناصر المدموعة واهم اسزخدامازها .• 

ية •  سوده ايخزالفات للعنصااااااار األور فو  المدموعة عن ةق

 عناصر مدموعزه .

15 3 

  W16 (نظر ) اخزةار نهاية الفصر 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 40 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا:خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     

2     

3     

 إجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14  

 

vi. استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرر الزفاعلية -
 discussionالحوار والمناقةة -

 Brainstormingالعصف ا لذهنو -

 Problem solving حالر مةكالت -

 &Simulation Method Practical presentationsالعروض العمليةوالمحاكار  -

 Practical in computer Lab (Lab works)الزطةيق العملو -

 projectsوالمهام والزكاليف المةروعات  -

 Self-learningالزعلم الذازو -

 Cooperative Learningالزعلم ا لزعاونو -

 زةادر الخةرات  ةين العمالء -
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VII والتكليفات .األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 3,4,5 5 فرد  ةحث فو دراسة مفصلة عن ةعض العناصر فو المداميا 1

 7,9.10 5  ةحث فو ايسزخدامات الكيمائية للعديد من العناصر 2

3,42, 5 دماعو ةحث ميدانو عن ةعض اسزخدامات الكيميائية اليومية 3  

 6,9,10 5  دراسة مةكلة كيميائية ةيئية وكيفية حلها 4

 0Total Score 20  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks andالزكليفات والوادةات

Assignments 

2  ,4  ,6  
20 

13% 

 Quiz 3 5 3.33( 1) اخزةار قصير 2

 %20 30 8 ( نظر  وعملو) Midterm Examاخزةار نصفو 3

 Quiz 10 5 3.33( 2) اخزةار قصير 4

 ---- - --- اخزةار عملو نهائو 5

 6%0 90 16 اخزةار زحرير  نهائو 6

 % Total  150 100المجموع  

 

viii. مصادر التعلمLearning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 )ال تزيد عن مرجعين(:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .4

•       1985. edition , England , rd3Anew concise inorganic chemistry , J . D . LEE  
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•..edition , Wily , 1994ndand G . W. Wilkinson, 3 basic inorganic chemistry ,     

F . A . Cotton 

 :Essential References  المراجع المسا ندة   .5
  New understanding chemistry for advanced level , Ted Lister and Janet 

Renshaw • 

            Inorganic chemistry , Catherin E . Hous Ecroft and Aan G. Sharpe • 
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ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 
 ةعد الردوع للوائح الدامعة يزم كزاةة السياسة العامة للمقرر فيما يزعلق ةاآلزو:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات الزعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم فو حار عدم الوفاء ةذل .75يلزعم الطالب ةحضور  -

يقدم سسزاذ المقرر زقريرا ةحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخور ايمزحان فو حار زداوع  -

 % ويزم اقرار الحرمان من مدلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المز خر  2

للطالب حضااور المحاضاارر إذا ز خر لمدر رةا ساااعة لثالث مرات فو الفصاار الدراسااور وإذا ز خر  يساامح -

 عيادر عن ثالث مرات يحذر ةفويا من سسزاذ المقررر وعند عدم ايلزعام يمنا من دخور المحاضرر.

 :Exam Attendance/Punctualityضواةط ايمزحان  3

 ( دقيقة من ةدء ايمزحان 20و إذا ز خر مقدار )ي يسمح للطالب دخور ايمزحان النهائ -

 إذا زغيب الطالب عن ايمزحان النهائو زطةق اللوائح الخاصة ةنظام ايمزحان فو الكلية. -

 :Assignments & Projectsالزعيينات والمةاريا  4

الزكليفات  يحدد سسااااازاذ المقرر نوع الزعيينات فو ةداية الفصااااار ويحدد مواعيد زساااااليمها وضاااااواةط زنفيذ -

 وزسليمها.

 إذا ز خر الطالب فو زسليم الزكليفات عنالموعد المحدد يحرم من دردة الزكليف الذ  ز خر فو زسليمه. -

 : Cheatingالغش 5

 فو حار ثةوت قيام الطالب ةالغش فو ايمزحان النصفو سو النهائو زطةق عليه يئحة ةؤون الطالب. -

 فو حار ثةوت قيام الطالب ةالغش او النقر فو الزكليفات والمةاريا يحرم من الدردة المخصصة للزكليف. -

 :Plagiarismاينزحار  6

 فو حالة ودود ةخص ينزحر ةخصية طالب ألداء ايمزحان نياةة عنه زطةق الالئحة الخاصة ةذل  -
 :Other policiesسياسات سخرى  7

 اسزخدام الموةاير سو مواعيد زسليم الزكليفات ..... الخس  سياسات سخرى مثر  -

 

 

 
 


