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 2كيمياء غير عضوية : مواصفات مقرر
 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 2كيمياء 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 

 المستوى الثاني الفصل الثاني

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
1كيمياء غير عضوية  - 1كيمياء عامة   

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 بكالوريوس الكيمياء

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/ انجليزي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 أ.م.د/ ياسمين مسعد سعيد جميل

11.  
 مواصفات المقرر تاريخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

،  d,f-blocks)عناصر) يهدف هذا المقرر الى دراسة العناصر االنتقالية واالنتقالية الداخلية

وطرق استخالصها ،ومعرفة الخصائص  dو f الكتلوالبنية اإللكترونية ، والخصائص العامة لـعناصر 

ومعرفة تطبيقاتها الحيوية الفيزيائية والكيميائية لتفسير تفاعالتها الكيميائية والحيوية ونشاطها االشعاعي 

 .والصناعية

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:
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-a1  التأكسد حاالت ويعرف علي التركيب اإللكتروني والموقع في الجدول الدوري والخواص العامة

لداخلية من االنتقالية واالنتقالية ا واالستتتتتخدامات الصتتتتناعية والطبية وطرق استتتتتخالص العناصتتتتر

  .مركباتها

 -a2 يناقش دور العناصر االنتقالية في تفاعالت األكسدة واالختزال. 

 -b1 االنتقالية  بين العناصر ويميز بين صفات وخصائص مجموعات العناصر االنتقالية فيما بينها

 والالنثانيدات واالكتينيدات.

-b2  التركيب االلكتروني للعناصتتتتتتتر االنتقالية واالنتقالية الداخلية وخواصتتتتتتتها الطبيعية يربط بين

 .وتفاعالتها الكيميائية

 -c1 يستتتتتتتتخدم الخواص الكيميائية وأعداد التأكستتتتتتتد في استتتتتتتتنتام نوات  تفاعالتها الكيميائية مع

 العناصر األخرى.

 -d1 .يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد 

 -d2كل عقب المطلوبة المهام استتتيفاء في العنكبوتية والشتتبكة المراجع في البحث يمارس مهارة 

 محاضرة.

 

iv.  v. : مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنام 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning 

Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من  
 البرنام 

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1   علي التركيبببب اإللكتروني والموقي في الجبببدول يعرف

البببدوري والبباببواة الببعبببامبببة وحببباالت الببتببب كسبببببببببد 

واالسببببتادامات الصببببناعية والطبية والر  اسببببتاالة 

  العناصر االنتقالية واالنتقالية الداخلية من مركباتها.
 

A2  ،الر  تحليل واثبات التركيب يشرح االالياف

الكيميائي والر  التحضير للمركبات 

الكيميائية وقواعد تسميتها وسلوكها في 

تفاعالتها والتغيرات المصاحبة لتفاعالتها 

وميكانيكية وحركية التفاعل للمركبات 

لعضوية ويفر  بين المركبات االعضوية وغير 

 الكيميائية الماتلفة.

A3 الدورية   الاواةو الكم ميكانيكا يصف 

 في وموقعها الذرية   وتركيباتها للعناصر

 الدوري. الجدول

A5  يذكر الر  االستاالة و الفصل و التنقية

 للمركبات الكيميائية من مصادرها الماتلفة.

a2   يناقش دور العناصببببببر االنتقالية في تفاعالت األكسببببببدة

 واالختزال.

A2  ،الر  تحليل واثبات التركيب يشرح االالياف

الكيميائي والر  التحضير للمركبات 

الكيميائية وقواعد تسميتها وسلوكها في 

تفاعالتها والتغيرات المصاحبة لتفاعالتها 

وميكانيكية وحركية التفاعل للمركبات 

لعضوية ويفر  بين االعضوية وغير 

 المركبات الكيميائية الماتلفة.

b1 جموعات العناصر يميز بين صفات وخصائص م

بين العناصر االنتقالية واالنتقالية فيما بينها 

 والالنثانيدات واالكتينيدات.

B1   يحدد ماهية المادة وحاالتها وخواصها والر

تصنيفها وتحليلها كما ونوعا وسلوكها 

ومصدر نشاالها والعالقة المتبادلة بين المادة 

وتوظيف ذلك  والطيف الكهرومغنااليسي

 سلوك المادة وتركيبها الكيميائي.لتفسير 
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 مواءمة مارجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مارجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مارجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 
 التقويم استراتيجية

Assessment 

Strategies 

a1   يعرف علي التركيبببب اإللكتروني والموقي في

الجبببدول البببدوري والاواة العبببامبببة وحببباالت 

واالسببببببتادامات الصببببببناعية والطبية الت كسببببببد 

والر  استاالة العناصر االنتقالية واالنتقالية 

 الداخلية من مركباتها.

المحاضتترة التفاعلية، الحوار 
والمناقشتتتتة، حل المشتتتتكالت 
،التتتتتعتتلتتم التتتتذاتتتي ،التتتتتعتتلتتم 

 التعاوني.

أنشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصتتتتتتتتتيتتتر رقتتتم 

امتحان نصتتتفي وامتحان 
 نهائي.

a2   يناقش دور العناصتتتر االنتقالية في تفاعالت

 .األكسدة واالختزال

المحاضرة التفاعلية، الحوار 

والمناقشة ،العصف الذهني ، 

المحاكاة والعروض العملية، 

 التعلم الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشتتتتتتتطتتتته وتكليفتتتتات، 

 1اختبتتار قصتتتتتتتير رقم 

، امتحتتتان نصتتتتتتتفي 2و

 وامتحان نهائي.

 

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

 مارجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b2   التركيتتب االلكتروني للعنتتاصتتتتتتتر االنتقتتاليتتةيربط بين 

ها واالنتقالية الداخلية وخواصتتتتتتتها الطبيعية وتفاعالت

 .الكيميائية

B4  يربط بين خواة العناصر الدورية وتراكيبها

الذرية وموقعها في الجدول الدوري والبيعة 

 تفاعالتها.

c1  تأكستتتتتتتتد في عداد ال ية وأ يائ خدم الخواص الكيم يستتتتتتتت

تام نوات  تفاعالتها الكيميائية مع العناصتتتتتتتر  استتتتتتتتن

 األخرى.

 

C2  يستادم االالياف والتفاعالت المميزة لبعض

المجموعات الوظيفية ومهارات التحليل 

والقياس المكتسبة في تشايص العناصر 

 والمركبات الكيميائية وتحديد هويتها.

d1 .يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد D2  يتحمل المسئولية فيما يجب عليه من االلتزام

 المهني واألخالقي وحماية البيئة.

D5  يعمل في بيئات متعددة الثقافات ضمن

 مجموعة متاصصة بروح الفريق الواحد.

d2 العنكبوتية والشبببكة المراجي في البحث يمارس مهارة 

 محاضرة. كل عقب المطلوبة المهام استيفاء في

D4  يستادم تكنولوجيا المعلومات وبرنامج

الحاسوب ذات العالقة بمجاله وفي صياغة 

التقارير العلمية مي االلمام بلغة البحث 

 والعلوم الحديثة.
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b1   يميز بين صتتتتتتتفتتات وخصتتتتتتتتائص مجموعتات

العنتتاصتتتتتتتر االنتقتتاليتتة فيمتتا بينهتتا ويميز بين 

 يدات.العناصر االنتقالية والالنثانيدات واالكتين

 

المحاضتتتتترة التفاعلية، الحوار 
،العصتتف الذهني ، والمناقشتتة 

المحتتاكتتاة والعروض العمليتتة، 
 التعلم الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصتتتتتتتتتيتتتر رقتتتم 

امتحان نصتتتفي وامتحان 
 نهائي.

b2   التركيتتتتب االلكتروني للعنتتتتاصتتتتتتتر يربط بين

االنتقتتاليتتة واالنتقتتاليتتة التتداخليتتة وخواصتتتتتتتهتتا 

 .الطبيعية وتفاعالتها الكيميائية

المحاضتتتتتترة التفاعلية، الحوار 

والمناقشتتة ،العصتتف الذهني ، 

المحتتتاكتتتاة ،حتتتل المشتتتتتتتكالت 

تعلم  ل ليتتتتة، ا عم ل لعروض ا وا

 الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشتتطه وتكليفات، اختبار 

، 2و 1قصتتتتتتتتتيتتتر رقتتتم 

امتحان نصتتتتفي وامتحان 

 نهائي.

 

باستراتيجية التدريس  والعملية(مواءمة مارجات تعلم المقرر )المهارات المهنية  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمارجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1  يستتتخدم الخواص الكيميائية وأعداد التأكستتد

في استتتتتتتتنتام نوات  تفاعالتها الكيميائية مع 

 العناصر األخرى.

 

ية، الحوار  فاعل المحاضتتتتتتترة الت
والمناقشتتتة، المحاكاة والعروض 
العمليتتتة ، التعلم التتتذاتي ،التعلم 

 التعاوني.

انشتتتتتتتطتتتته وتكليفتتتتات، 
 1اختبتتار قصتتتتتتتير رقم 

، امتحتتتتان نصتتتتتتتفي 2و
 وامتحان نهائي

 

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

 مارجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d1  .الحوار والمنتتتتاقشتتتتتتتتتتة، حتتتتل  يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد
التتمشتتتتتتتتتكتتالت ، التتمتتحتتتتاكتتتتاة 
والعروض العمليتتتتة، التطبيق 
بادل  العملي ،التعلم التعاوني، ت

 الخبرات بين المتعلمين.

 .انشطه وتكليفات

d2  والشبكة المراجي في البحث يمارس مهارة 

 عقب المطلوبة المهام استيفاء في العنكبوتية

 محاضرة. كل

حتتتل المشتتتتتتتكالت ،المحتتتاكتتتاة 
التطبيق والعروض العمليتتتتة، 

العملي ، التعلم التتتذاتي ،التعلم 
التعتتاوني، تبتتادل الخبرات بين 

 المتعلمين.

  .انشطه وتكليفات

 

vi.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات
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 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيي 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

 مارجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 

1 

العناصر 

 االنتقالية

d-block 

elements  

 الخواص العامة لعناصتتتتتتر الكتلة 

d في الجتتدول التتدوري )الحجم-

 -درجة االنصهار والغليان-الكثافة

الخواص -اللون -طتتتتاقتتتتة التتتتتأين

 -الخواص الحفزية-المغناطيستتتتية

القدرة على تكوين -حاالت التأكسد

-النستتتتتتتتتب الالمتكتتافئتتة-معقتتدات

 تواجدها في الطبيعة(.

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

2 

  دراستتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتجتتتتتتتمتتتتتتتوعتتتتتتة

 -الستتتتتتتكانديوم)حاالت التأكستتتتتتتد 

 -تفتتتاعالتهتتتا الكيميتتتائيتتتة -الحجم

استتتتخداماتها ومصتتتادرها وطرق 

 فصلها واستخالصها(. 

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

3 

  دراسة مجموعة التيتانيوم)حاالت

التتتأكستتتتتتتتتد وختتاصتتتتتتتتتة الثالثيتتة 

نشتتتتتتتتتاطهتتا  -الحجم -والربتتاعيتتة

تتكتويتن متعتقتتتتدات  -التكتيتمتيتتتتائتي

استتتتتتتتختتدامتتاتهتتا  -فلزعضتتتتتتتويتتة

ومصتتتتتتتتادرهتتا وطرق فصتتتتتتتلهتتا 

 واستخالصها(. 

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

4 

  دراسة مجموعة الفاناديوم)حاالت

 -اللون -التأكستتتد الخواص العامة

  H,C,Oمتتتتركتتتتبتتتتاتتتتتهتتتتا متتتتع 

مركبات الفانيدات  -والهالوجينات

والفتتتانيتتتدايتتتل استتتتتتتتختتتدامتتتاتهتتتا 

ومصتتتتتتتتادرهتتا وطرق فصتتتتتتتلهتتا 

 ستخالصها(.وا

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

5 

  دراستتتتتتة مجموعة الكروم)حاالت

 -جهود االختزال –التتتتأكستتتتتتتتتتد 

هتتتاليتتتداتهتتتا  –الخواص العتتتامتتتة 

وأكاسيدها وهاليداتها االكسجينية 

متتتتتركتتتتتبتتتتتات التتتتتكتتتتترومتتتتتات  –

 -والموليبيتتتتدات والتنجستتتتتتتتتتتتات

 -بتتترونتتتزات التتتتتتتنتتتجستتتتتتتتتتتتتتن 

استتتتخداماتها ومصتتتادرها وطرق 

 فصلها واستخالصها(.

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 
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6 

  دراستتة مجموعة المنجنيز)حاالت

 -جهود االختزال –التتتتأكستتتتتتتتتتد 

مركبات حاالت  –الخواص العامة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

+VII,+VI,+V,+IV,+III,+II,+I 

استخداماتها ومصادرها وطرق  -

 فصلها واستخالصها(.

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

7 

  حاالت الحديد دراستتتتتة مجموعة(

 –الخواص العتامتة  -د التتأكستتتتتتتت

 -هاليداتها وأكاستتتتيدها ومركباتها

استتتتخداماتها ومصتتتادرها وطرق 

 فصلها واستخالصها(.

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

8 

العناصر يتبع 

 االنتقالية

d-block 

elements 

  دراستتة مجموعة الكوبلت )حاالت

 –الخواص العتتامتتة  -التتتأكستتتتتتتتد 

متتتتتتتتتتركتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتات حتتتتتتتتتتاالت 

 VI,+V,+IV,+III,+II,+I+التأكسد

استخداماتها ومصادرها وطرق  -

 فصلها واستخالصها(.

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

9 

  دراستتتتتتتة مجموعة النيكل )حاالت

 –الخواص العتتامتتة  -التتتأكستتتتتتتتد 

متتتتتتتتتتركتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتات حتتتتتتتتتتاالت 

 -  IV,+III,+II,+I,0,-I+التأكستتتتد

استتتتخداماتها ومصتتتادرها وطرق 

 فصلها واستخالصها(.

  مجموعتتات الحتتديتتد مقتتارنتتة بين

 والكوبلت والنيكل.

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

10 

  دراستتتتتتتة مجموعة الزن  )حاالت

 -جهود االختزال –التتتتتأكستتتتتتتتتتد 

الخواص -طتتتاقتتتة التتتتأين -الحجم

أكاستتتتتتتيدها وهاليداتها  –العامة 

متتتركتتتبتتتتاتتتتهتتتتا  -ومتتتعتتتقتتتتداتتتتهتتتتا

  -ستتتتتتتمية الزئبق -الفلزعضتتتتتتتوية

استتتتخداماتها ومصتتتادرها وطرق 

 فصلها واستخالصها(.

1 3 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

11 

العناصر 

 االنتقالية

 الداخلية

f-block 

elements  

  دراستتتتتتة ستتتتتتالستتتتتتل الالنثانيدات

حتتتتاالت  -)التركيتتتتب االلكتروني

–الخواص الكيميائية –التأكستتتتتد 

ية  بان لذو ها –ا ها وأولون –أطياف

معقداتها  -الخواص المغناطيستتتتية

نظائرها واستتتتخداماتها وطرق  –

 فصلها(.

2 6 a1,a2,b1,c2,d1,d2 
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12 

  دراستتتتتتتتتتة العنتتتتاصتتتتتتتر الثقيلتتتتة

 -االكتينيتتتدات )الخواص العتتتامتتتة

 ستخداماتها(.ا –حاالت التأكسد 

2 6 a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

عدد األسابيي والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيي

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مارجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1      

 اجمالي األسابيي والساعات الفعلية

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

 

 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

 

vii.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 مارجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 

 10 فردي اختبارات قصيرة
رابي ال

والثاني 

 عشر

a1,a2,b1,b2,c1 
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2 
 2.5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة

خالل 

 الفصل
a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

3 
 5 تعاوني تكليفات منزلية

الثاني 

 والعاشر 
a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

4 
 2.5 فردي البحث والعرض

الثاني 

 عشر
a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

 === == Total Score  20إجمالي الدرجة  

 

viii. التعلم تقويم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week due 

 الدرجة

Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مارجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
 المشاركة والتكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W2,10 15 10% a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

 Quiz W4 7.5 5% a1,a2,b1,b2,c1( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W8 30 20% a1,a2,b1,b2,c1 

 Quiz W12 7.5 5% a1,a2,b1,b2,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,c1 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

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

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

 J.D. Lee , Concise Inorganic Chemistry, Fifth Edition (2008) , Oxford University 
Press. 

 F. A. Cotton, G. Wilkinson , C. A. Murillo , M. Bochmann , Advanced Inorganic 
Chemistry 6th Edition,(1999), Wiley-Interscience.  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 Wiley's J.D. Lee Concise Inorganic Chemistry for JEE (Main & Advanced), 4ed, 
2020, Wiley India Pvt. Ltd. 

 R. Gopalan ,Textbook of Inorganic Chemistry (2012), Taylor & Francis Inc , Bosa 
Roca, United States. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=F.+Albert+Cotton&text=F.+Albert+Cotton&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Geoffrey+Wilkinson&text=Geoffrey+Wilkinson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Carlos+A.+Murillo&text=Carlos+A.+Murillo&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Manfred+Bochmann&text=Manfred+Bochmann&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.bookdepository.com/author/R-Gopalan
https://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Inc
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 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقي اإلنترنت...  .3
 

 https://videos.najah.edu/node/5402 

 

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل .75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضتتور المحاضتترة تذا تأخر لمدة ربع ستتاعة لثالث مرات في الفصتتل الدراستتي، وتذا تأخر  يستتمح -

 دة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.زيا

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -

 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تذا  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أستتتتتتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتليمها وضتتتتتوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 كليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.تذا تأخر الطالب في تسليم الت -

 : Cheating الغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب. -

 صصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخ -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذل  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 2020-2019 العام الجامعي:

 

 2كيمياء غير عضوية  :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name د/ ياسمين مسعد جميل 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 

&Telephone No.  

 كليه العلوم–جامعه صنعاء 
 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الاميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
yasminjml@yahoo.com       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 2كيمياء غير عضوية 

  رمز المقرر ورقمه  .2
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Course Code and Number 

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 
 المستوى الثاني الفصل الثاني

5.  

المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 1كيمياء غير عضوية  - 1كيمياء عامة 

6.  
– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

requisite 
 ال توجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 
 بكالوريوس الكيمياء

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/ انجليزي

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 مبنى كليه العلوم 

 

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

 

 

 

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

،  d,f-blocks)عناصر)يهدف هذا المقرر الى دراسة العناصر االنتقالية واالنتقالية الداخلية 

وطرق استخالصها ،ومعرفة الخصائص  dو f الكتلوالبنية اإللكترونية ، والخصائص العامة لـعناصر 

الفيزيائية والكيميائية لتفسير تفاعالتها الكيميائية والحيوية ونشاطها االشعاعي ومعرفة تطبيقاتها الحيوية 

 .والصناعية
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iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

-a1  يعرف علي التركيتتب اإللكتروني والموقع في الجتتدول التتدوري والخواص العتتامتتة وحتتاالت

واالنتقالية الداخلية  االنتقالية التأكسد واالستخدامات الصناعية والطبية وطرق استخالص العناصر

  .من مركباتها

 -a2 يناقش دور العناصر االنتقالية في تفاعالت األكسدة واالختزال. 

 -b1 االنتقالية  بين العناصرويميز بين صفات وخصائص مجموعات العناصر االنتقالية فيما بينها

 والالنثانيدات واالكتينيدات.

-b2  االلكتروني للعناصتتتتتتتر االنتقالية واالنتقالية الداخلية وخواصتتتتتتتها الطبيعية التركيب يربط بين

 .وتفاعالتها الكيميائية

 -c1 يستتتتتتتخدم الخواص الكيميائية وأعداد التأكستتتتتتد في استتتتتتتنتام نوات  تفاعالتها الكيميائية مع

 العناصر األخرى.

 -d1 .يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد 

 -d2كل عقب المطلوبة المهام استيفاء في العنكبوتية والشبكة المراجع في البحث يمارس مهارة 

 محاضرة.

  

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 

العناصر 

 االنتقالية

d-block 

elements 

 الخواص العامة لعناصتتر الكتلة d في الجدول الدوري )الحجم-

-اللون -طتتاقتتة التتتأين -درجتتة االنصتتتتتتتهتتار والغليتتان-الكثتتافتتة

-حاالت التأكستتتتتتد -الخواص الحفزية-الخواص المغناطيستتتتتتية

تواجدها في -الالمتكافئةالنستتتتتتتب -القدرة على تكوين معقدات

 الطبيعة(.

1 3 

2 

  الحجم -دراستتتتتتتة مجموعة الستتتتتتتكانديوم)حاالت التأكستتتتتتتد- 

استتتتخداماتها ومصتتتادرها وطرق فصتتلها  -تفاعالتها الكيميائية

 واستخالصها(. 

1 3 

3 

  وخاصتتتتة الثالثية دراستتتتة مجموعة التيتانيوم)حاالت التأكستتتتد

تكوين معقتتدات  -نشتتتتتتتتتاطهتتا الكيميتتائي -الحجم -والربتتاعيتتة

استتتتتتتتخداماتها ومصتتتتتتتادرها وطرق فصتتتتتتتلها  -فلزعضتتتتتتتوية

 واستخالصها(. 

1 3 

4 

 دراستتتتة مجموعة الفاناديوم)حاالت التأكستتتتد الخواص العامة- 

الفانيدات مركبات  -والهالوجينات H,C,Oمركباتها مع  -اللون

يل يدا فان ها  -وال ها ومصتتتتتتتتادرها وطرق فصتتتتتتتل مات خدا استتتتتتتت

 واستخالصها(.

1 3 
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5 

  جهود االختزال –دراستتتتتة مجموعة الكروم)حاالت التأكستتتتتد- 

هاليداتها وأكاسيدها وهاليداتها االكسجينية  –الخواص العامة 

تات – يدات والتنجستتتتتتت برونزات  -مركبات الكرومات والموليب

ها ومصتتتتتتتادرها وطرق فصتتتتتتتلها استتتتتتتتخدامات -التنجستتتتتتتتن 

 واستخالصها(.

1 3 

6 

  جهود االختزال –دراستتتة مجموعة المنجنيز)حاالت التأكستتتد- 

متتتتركتتتتبتتتتات حتتتتاالت التتتتتتتتتأكستتتتتتتتتتد  –التتتتختتتتواص التتتتعتتتتامتتتتة 

+VII,+VI,+V,+IV,+III,+II,+I -  استتتتتتخداماتها ومصتتتتتادرها

 وطرق فصلها واستخالصها(.

1 3 

7 

  الخواص العامة  -)حاالت التأكستتتد الحديد دراستتتة مجموعة– 

استتتتتتخداماتها ومصتتتتتادرها  -هاليداتها وأكاستتتتتيدها ومركباتها

 وطرق فصلها واستخالصها(.

1 3 

8 
اختبار نصف 

 الفصل )نظري(
 W7 1 3حتى W1 من اختبار نصفي يغطي 

9 

يتبع العناصر  

 االنتقالية

d-block 

elements 

  الخواص العامة  -دراسة مجموعة الكوبلت )حاالت التأكسد– 

 - VI,+V,+IV,+III,+II,+I+متتركتتبتتتتات حتتتتاالت التتتتتتتأكستتتتتتتتتتد

 استخداماتها ومصادرها وطرق فصلها واستخالصها(.
1 3 

10 

 

  الخواص العامة  -دراستتتة مجموعة النيكل )حاالت التأكستتتد– 

استتتتخداماتها  -  IV,+III,+II,+I,0,-I+مركبات حاالت التأكستتتد

 ومصادرها وطرق فصلها واستخالصها(.

 .مقارنة بين مجموعات الحديد والكوبلت والنيكل 

1 3 

11 

  جهود االختزال –دراسببببببة مجموعة الزنك )حاالت الت كسببببببد- 

أكاسببببببيدها وهاليداتها  –الاواة العامة -الاقة الت ين -الحجم

استاداماتها   -سمية الزئبق -مركباتها الفلزعضوية -ومعقداتها

 ومصادرها والر  فصلها واستاالصها(.

1 3 

12 

العناصر 

 االنتقالية

 الداخلية

f-block 

elements 

 حاالت  -دراستتتتتتة ستتتتتتالستتتتتتل الالنثانيدات )التركيب االلكتروني

–أطيافها وأولونها –الذوبانية –الخواص الكيميائية –التأكسد 

نظائرها واستتتتتتتخداماتها  –معقداتها  -الخواص المغناطيستتتتتتية

 وطرق فصلها(.

2 6 

13 
 حاالت  -دراستتتتة العناصتتتتر الثقيلة االكتينيدات )الخواص العامة

 استخداماتها(. –التأكسد 
2 6 

14 
اختبار نهاية 

 الفصل )نظري(
 W15 1 3حتى W1 من اختبار نهائي يغطي 

األسابيي والساعات الفعليةعدد   

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

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

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 
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1     

2     

 اجمالي األسابيي والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء. بين الخبرات تبادل -

 

VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاال/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1 

 5 فردي اختبارات قصيرة
رابي ال

والثاني 

 عشر

2 
 2.5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة

خالل 

 الفصل

3 
 5 تعاوني تكليفات منزلية

الثاني 

 والعاشر 

 فردي البحث والعرض 4
2.5 

الثاني 

 عشر

 Total Score 15  إجمالي الدرجة  

 

 

 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
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Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
W2,10 15 10% 

 Quiz W4 7.5 5%( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W8 30 20% 

 Quiz W12 7.5 5%( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
   

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 90 60% 

 % Total  150 100 المجموع 

 

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

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

 J.D. Lee , Concise Inorganic Chemistry, Fifth Edition (2008) , Oxford University 
Press. 

 F. A. Cotton, G. Wilkinson , C. A. Murillo , M. Bochmann , Advanced Inorganic 
Chemistry 6th Edition,(1999), Wiley-Interscience. 

 :Essential Referencesالمراجي المساندة  .2
 Wiley's J.D. Lee Concise Inorganic Chemistry for JEE (Main & Advanced), 4ed, 

2020, Wiley India Pvt. Ltd. 

 R. Gopalan ,Textbook of Inorganic Chemistry (2012), Taylor & Francis Inc , Bosa 
Roca, United States. 

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

 https://videos.najah.edu/node/5402 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=F.+Albert+Cotton&text=F.+Albert+Cotton&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Geoffrey+Wilkinson&text=Geoffrey+Wilkinson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Carlos+A.+Murillo&text=Carlos+A.+Murillo&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Manfred+Bochmann&text=Manfred+Bochmann&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.bookdepository.com/author/R-Gopalan
https://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Inc
https://videos.najah.edu/node/5402
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x. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل .75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضتتور المحاضتترة تذا تأخر لمدة ربع ستتاعة لثالث مرات في الفصتتل الدراستتي، وتذا تأخر  يستتمح -

 دة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.زيا

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -

 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تذا  -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أستتتتتتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتليمها وضتتتتتوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.تذا  -

 : Cheating الغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون الطالب. -

 اريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمش -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذل  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 
 


