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 5كيمياء غير عضوية : مواصفات مقرر
 

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

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 5كيمياء 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 الرابع الفصل األول

5.  
 السابقة المقرر )إن وجدت(المتطلبات 

Pre-requisites (if any) 
 2كيمياء غيرعضوية - 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.  
 تدريس المقررلغة 

Language of teaching the course 
 عربي/ انجليزي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد 

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: 

لنشاط اودراسة االشعاعية يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بأساسيات الكيمياء النووية و

 والظواهر التي تؤدي إلى تغير تركيب النواة سواء بعمليات اإلشعاع الطبيعية أو الصناعية، االشعاعي

وعدم االستقرار النووي، وأيضا دراسة حركية هذه  اإلشعاعات المنبعثة أثناء التفاعالت النوويةو

 .وبعض التطبيقات اعالت النووية ،والمفاعالت والمقدرات النووية،التف

 

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

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

-a1  التركيب النووي ويشرح ظهور االشعاع وأنواعه واالستقرار النووي للعناصر.يعرف علي 

- a2 .يصف تركيب ونظرية عمل المفاعالت النووية ومقدرات االشعاع النووي 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A5%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTCS1Z4TfIO3t7OlbTozrwt4kb8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A5%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTCS1Z4TfIO3t7OlbTozrwt4kb8A
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a3- ت شررررررررح ميكانيكية تفاعل االنواع المختلفة من االشرررررررعاع ما المادة وطري الوقاية واحتياطاي

 السالمة واألمان.

-b1 ويفري بين خواص وظروف التفاعالت واع التفاعالت النووية وبين القوى النووية يقارن بين أن

 الكيميائية والنووية.

 -b2 طاقة الترابط  -يجري العمليات الحسرررررابية المتعلقة بالمقرر ي تحويالت وحدات الكتلة والطاقة- 

من كتلة كمية االشرررررررعاع الصرررررررادر  -حاجز كولوم النووي -كثافة النواة -نصرررررررف القطر النووي

 معينة................( 

 - c1لتطبيقات جيولوجية وحيوية. المشعة الخاصة بالنظائر الرياضية القوانين يوظف بعض 

 -d1  .يساهم في توعية المجتما بسلبيات وايجابيات االشعاع النووي وطري التعامل والوقاية منه 

-d2 .يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد 

 -d3كل عقب المطلوبة المهام اسررتيفاء في العنكبوتية والشرربكة المراجا في البحث يمارس مهارة 

 محاضرة.

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر ما مخرجات التعلم للبرنامج 
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  
 البرنامج

(Program Intended Learning Outcomes 

( 
a1    يعرف علي التركيب النووي ويشرررره ر ور االعرررعا

 وأنواعه و االستقرار النووي للعناصر.
A1  الكيميررراء والمبررراد  و يوضررررررة مررراهيرررة علم

النظريات و القوانين األسرراسررية و التةصررصررية 

وفروعرره الرئيسرررررريررة  وعالقترره ببرراقي العلوم 

األسرررراسررررية و اسرررر اماته في تفسررررير ك ير من 

الظواهر الطبيعيررة و مررا في الكون من مواد و 

 طاقات.

a2   يصررررررب تركيررب ونظريررة عمررل المفرراعالت النوويررة

 ومقدرات االععا  النووي.
a3   يشررره ميكانيكية تفاعل االنوا  المةتلفة من االعررعا

 مع المادة وطرق الوقاية واحتياطات السالمة واألمان.
b1  يقارن بين أنواع التفاعالت النووية وبين القوى

النووية ويفري بين خواص وظروف التفاعالت 
 الكيميائية والنووية.

B1  يحدد ماهية المادة وحاالت ا وخواص ا وطرق

تصنيف ا وتحليل ا كما ونوعا وسلوك ا ومصدر 

نشاط ا والعالقة المتبادلة بين المادة والطيب 

وتوريب ذلك لتفسير سلوك  الك رومغناطيسي

 المادة وتركيب ا الكيميائي.

B4  يربط بين خواص العناصر الدورية وتراكيب ا

الذرية وموقع ا في الجدول الدوري وطبيعة 

 تفاعالت ا.

b2   العمليات الحسررابية المتعلقة بالمقرر يتحويالت يجري
نصرررف القطر  -طاقة الترابط  -وحدات الكتلة والطاقة 

كميررة  -حرراجز كولوم النووي -كثررافررة النواة -النووي

 .االشعاع الصادر من كتلة معينة........(

B1  ماهية المادة وحاالت ا وخواص ا وطرق يحدد

تصنيف ا وتحليل ا كما ونوعا وسلوك ا ومصدر 

نشاط ا والعالقة المتبادلة بين المادة والطيب 

وتوريب ذلك لتفسير سلوك  الك رومغناطيسي

 المادة وتركيب ا الكيميائي.

c1 الخاصرررررة بالنظائر الرياضرررررية القوانين يوظف بعض 
 وحيوية. لتطبيقات جيولوجية المشعة

C1  يورب عمليا المباد  و النظريات االساسية و

االفكار والقوانين و الحقائق و المفاهيم 

الكيميائية  في االمن و السالمة و معايرة 

االدوات و االج زة و التحليل و القياس 

وتصميم تجارب معملية في مجاالت الكيمياء 

المةتلفة و المجاالت التطبيقية المرتبطة 

 .بالكيمياء
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 مواءمة مةرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

التعليم والتعلم مواءمة مةرجات تعلم المقرر )المعارف والف م( باستراتيجية أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مةرجات المقرر/ المعرفة والف م

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment 

Strategies 

a1  لنووي ويشررررررره ر ور يعرف علي التركيرررب ا

 االععا  وأنواعه و االستقرار النووي للعناصر.

المحررراضررررررررة التفررراعليرررة، 
الحوار والمنرراقشررررررررة، حررل 
المشكالت، العصف الذهني 
،الررتررعررلررم الررررذاترري ،الررتررعررلررم 

 التعاوني.

أنشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصررررررررريرررر رقررم 

امتحان نصرررفي وامتحان 
 نهائي.

a2   يصررررررب تركيب ونظرية عمل المفاعالت النووية

 ومقدرات االععا  النووي.

المحاضرة التفاعلية، 

الحوار والمناقشة ،العصف 

الذهني ، المحاكاة 

والعروض العملية، التعلم 

 الذاتي ،التعلم التعاوني.

أنشرررررررطرررره وتكليفررررات، 

 1اختبرار قصرررررررير رقم 

، امتحررران نصرررررررفي 2و

 وامتحان نهائي.

a3  يشررررررره ميكررانيكيررة تفرراعررل االنوا  المةتلفررة من

ياطات  ية واحت مادة وطرق الوقا عا  مع ال االعرررررر

 السالمة واألمان.

المحاضرة التفاعلية، حوار 

والمناقشة ،العصف الذهني 

، المحاكاة والعروض 

العملية، التعلم الذاتي ،التعلم 

 التعاوني.

أنشرررررررطرررره وتكليفررررات، 

 1اختبرار قصرررررررير رقم 

في ، امتحررران نصررررررر2و

 وامتحان نهائي.

 

 ثانيا: مواءمة مةرجات تعلم المقرر )الم ارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مةرجات المقرر/ الم ارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1   يقرررارن بين أنواع التفررراعالت النوويرررة وبين القوى

النوويررررة ويفري بين خواص وظروف التفرررراعالت 

 الكيميائية والنووية.

ية،  فاعل المحاضررررررررة الت
منرررراقشررررررررررة  ل لحوار وا ا
،الرعصررررررررف الررررذهرنري ، 
الررمررحرررراكرررراة والررعررروض 

أنشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصررررررررريرررر رقرررم 

امتحان نصرررفي وامتحان 
 نهائي.

d1  يات جاب يات واي يسرررررررراهم في توعية المجتما بسرررررررلب

 .االشعاع النووي وطري التعامل والوقاية منه
D2  يتحمل المسئولية فيما يجب عليه من االلتزام

 الم ني واألخالقي وحماية البيئة.

d2 .يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد D5  يعمل في بيئات متعددة ال قافات ضمن مجموعة

 متةصصة بروه الفريق الواحد.

d3 والشرررررربكرررة المراجع في البحرررث يمرررارس م رررارة 

 كل عقب المطلوبة الم ام اسررررررتيفاء في العنكبوتية

 محاضرة.

D4  يستةدم تكنولوجيا المعلومات وبرنامج

الحاسوب ذات العالقة بمجاله وفي صياغة 

االلمام بلغة البحث والعلوم  التقارير العلمية مع

 الحدي ة.
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العمليررررة، التعلم الررررذاتي 
 ،التعلم التعاوني.

b2   يجري العمليررات الحسرررررررررابيررة المتعلقررة بررالمقرر ي

 -طرراقررة الترابط  -تحويالت وحرردات الكتلررة والطرراقررة 

فة  -نصرررررررف القطر النووي ثا حاجز كولوم  -النواةك

 .كمية االشعاع الصادر من كتلة معينة.....( -النووي

ية،  المحراضررررررررة التفراعل

منرررراقشررررررررررة  ل حوار وا ل ا

،العصرررررررف الذهني ، حل 

المحررراكررراة ،المشررررررركالت 

والررعررروض الررعررمررلرريررررة، 

لم  ع ت ل تي ،ا لم الررررذا ع ت ل ا

 التعاوني.

أنشطه وتكليفات، اختبار 

، 2و 1قصررررررررريرررر رقرررم 

امتحان نصررررفي وامتحان 

 نهائي.

 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مةرجات تعلم المقرر )الم ارات الم نية والعملية( ثال ا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 الم ارات الم نية والعمليةمةرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1 الخاصررررة بالنظائر الرياضررررية القوانين يوظف بعض 

 لتطبيقات جيولوجية وحيوية. المشعة

ية،  فاعل المحاضررررررررة الت
منرررراقشررررررررررة  ل لحوار وا ا

الرررعصرررررررررف الررررذهرررنررري ،
لعروض , محرررراكرررراة وا ل ا

العمليرررة ، التعلم الرررذاتي 
 ،التعلم التعاوني.

انشرررررررطرررره وتكليفررررات، 
 1اختبررار قصرررررررير رقم 

، امتحررران نصرررررررفي 2و
 وامتحان نهائي.

 

     باستراتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مةرجات تعلم المقرر )الم ارات العامة( 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مةرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d1  في توعية المجتما بسلبيات وايجابيات يساهم

 .االشعاع النووي وطري التعامل والوقاية منه
الحوار والمناقشررررة، حل 
المشررررررركالت ، المحاكاة 
والعروض العملية التعلم 
التعاوني، تبادل الخبرات 

 بين المتعلمين.

أنشطه وتكليفات، اختبار 
، 2و 1قصررررررررريرررر رقرررم 

امتحان نصرررفي وامتحان 
 نهائي.

d2  .الحوار والمناقشررررة، حل  يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد
كاة  المشررررررركالت ، المحا
والررعررروض الررعررمررلرريررررة 
،التعلم التعرراوني، تبررادل 
 الخبرات بين المتعلمين.

 .أنشطه وتكليفات

d2  العنكبوتية والشبكة المراجع في البحث يمارس م ارة 

 محاضرة. كل عقب المطلوبة الم ام استيفاء في

حل المشكالت ،المحاكاة 
والعروض العمليررررة، ، 
تعلم  ل تعلم الررررذاتي ،ا ل ا
التعاوني، تبادل الخبرات 

 بين المتعلمين.

 نشطه وتكليفات.أ
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

 التعلم للمقررمةرجات رموز 

(CILOs) 

1 

مقدمة في 

الكيمياء 

النووية 

 واالشعاعية 

  ،تررعررريررفررررات: الررررذرة، الررنررواة

الررنرريرروكررلرريررررده، الرربررروتررون، 

الرررنررريررروتررررون، اإللررركرررتررررون، 

لي  كت ل لعرررردد ا ليون ،ا يوك ن ل ا

والعرردد الررذري، وحرردة الكتررل 

لذرية  لذرية، وحدة الطاقة ا ا

والطاقة، ووحدات االشرررررررعاع 

النظرررائر وأنواعهرررا ،مقرررارنررة 

بررريرررن الرررترررفرررراعررررل الرررنرررووي 

والكيميائي، حسررررراب نصرررررف 

القطر النووي وكثررافررة النواة 

 وحاجز كولوم النووي  .

3 9 a1,b2,d2,d3 

2 
االستقرار 

 النووي

  طررراقرررة الربط للنواة، تحويرررل

الكتلرررة إلى طررراقرررة، مظررراهر 

اسررررررررتررقرررار الررنررواة، الررقرروى 

حررزام الررنرروويررررة، دراسررررررررررة 

 االستقرار ألنوية العناصر.  

1 3 a1,b2,d2,d3 

3 
النشاط 

 اإلشعاعي

  ،اكتشررراف النشررراط االشرررعاعي

انحالل النشررررراط اإلشرررررعاعي، 

عاع، التحلل  باإلشررررررر التعريف 

اإلشعاعي، درجة ثبات النواة، 

3 9 
a1,a3,b1,b2,c1, 

d1,d2,d3 
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دراسرررررررة التحلل اإلشرررررررعاعي 

 -بيتررررا -بجسررررررريمررررات ألفررررا 

 –والرررررربرررررروزيررررررترررررررونررررررات 

والنيجرررراترونررررات و األسرررررررر 

 –و أشررعة جاما  -روني اإللكت

حسررراب طاقات التحلل النووي 

وطرررراقررررة االرتررررداد لررجررمرريررا 

التحلل بالتنشيط  -االشعاعات 

قررانون التفكررش اإلشرررررررعرراعي، 

وحدة النشررررررراط اإلشرررررررعاعي، 

العالقة بين النشاط اإلشعاعي 

والكتلررررة، انحالل النشرررررررررراط 

اإلشرررعاعي المركب، العناصررر 

المشررررعة الطبيعية، العناصررررر 

 .المشعة الصناعية

4 

دراسة 

حركية 

التفاعل 

 النووي

  دراسرررررررررة حركيررة التفرراعررل،

النووي االشررعاعي، حسررابات 

نصف العمر والنشاط النوعي 

ومعامل االنحالل االشررررعاعي، 

دراسررررررررررة بعض التطبيقرررات 

 الجيولوجية والبيولوجية. 

2 6 a1,a3,b1,b2,c1,d1,d2 

5 

التفاعالت 

 النووية

 

  ميكانيكية تفاعل دراسة

اإلشعاع ما المادة : تفاعل 

الجسيمات غير المشحونة، 

تفاعل األشعة 

الكهرومغناطيسية, التفاعالت 

النووية، االنشطار النووي 

المفاعالت النووية ،

وتركيبها, المعجالت النووية 

، أنواعها، استخدام 

المعجالت في إنتاج النظائر ، 

مصادر النيترونات من 

ووية و من التفاعالت الن

، االندماج االنشطار التلقائي 

 النووي ونواتجه وأمثلته.

2 6 
a1,a2,a3,b1,b2, 

c1,d1,d2,d3 

6 
التلوث 

 االشعاعي 

  التلوث االشرررررررعرراعي وتجنبرره

وقواعرررد األمن والسرررررررالمرررة 

واالحتيرررراطررررات الواجبررررة في 

المعرررامرررل والمخرررازن، كيفيرررة 

 التعامل عند التعرض إلشعاع.

1 3 
a1,a2,a3,b1,b2, 

c1,d1,d2,d3 

7 
أجهزة قياس 

 اإلشعاع

  ،ميكانيكيات قياس االشرررررررعاع

أنواع المقدرات االشرررررررعاعية 

ومبرررردأ عملهررررا ، المقرررردرات 

الغرررازيرررة وأنواعهرررا يالعرررداد 

2 6 
a1,a2,a3,b1,b2, 

c1,d1,d2,d3 
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غرفرررة التنررراسررررررربي بنوعيررره،

،  التررررأيين، عررررداد جررررايجر(

المقدرات الصررلبة وأنواعها ي 

نوعيرررره  ب قي  ل لتررررأ مقرررردر ا ل ا

 العضررررروي وغير العضررررروي،

 ه الموصالت(. مقدرات أشبا

عدد األسابيع 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 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مةرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1      

2 
  

  
   

 اجمالي األسابيع 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&                 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

 

vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 
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 .م

No. 
 االنشطة / التكليب

Assignments/Tasks 

نو  

التكليب 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبو  

 التنفيذ

Week 

Due 

 مةرجات التعلم

CILOs (symbols) 

 5 فردي اختبارات قصيرة 1
رابع ال

وال اني 

 عشر

a1,a2,a3,b1, 

b2,c1 

 2.5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2
خالل 

 الفصل
a1,a2,a3,b1,b2,c1,d1,d2,d3 

 5 تعاوني تكليفات منزلية 3
ال اني 

 والعاعر 
a1,a2,a3,b1,b2,c1,d1,d2,d3 

 2.5 فردي البحث والعرض 4
ال اني 

 عشر
a1,a2,a3,b1,b2,c1,d1,d2,d3 

 === == Total Score  15إجمالي الدرجة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. التعلم تقويم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 أسو  التقييم

Week due 

 الدرجة

Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

الدرجة 

الن ائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مةرجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
 المشاركة والتكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
W2,4,6,10 15 10% a1,a2,b1,b2,c1,d1,d2 

 Quiz W4 7.5 5% a1,a2,a3,b1,b2,c1( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصب الفصل

Midterm Exam 
W8 30 20% a1,a2,a3,b1,b2,c1 

 Quiz W12 7.5 5% a1,a2,a3,b1,b2,c1( 2كوز) 4
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5 
 اختبار ن اية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
    

6 
 اختبار ن اية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 90 60% a1,a2,a3,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) المراجع الرئيسة .1

 W. D. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg, Modern Nuclear Chemistry (2nd 

Ed.), Wiley, (2017). 

 J. E. Turner, Atoms, Radiation, and Radiation Protection, (3rd Ed), WILEY-VCH 

Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007, ISBN 978-3-527-40606-7.  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 G. Choppin, J. Rydberg, J.O. Liljenzin: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 

4th Edition (2013), Academic Press , Elsevier. 

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

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/pdf_lecturer.aspx?uid=1408 
 

 

 

 

 

 

 

 

viii. 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

 حال عدم الوفاء بذلش.% من المحاضرات ويحرم في 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

لثالث مرات في الفصررل الدراسرري، وإذا تأخر للطالب حضررور المحاضرررة إذا تأخر لمدة ربا سرراعة  يسررمح -

 زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنا من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ي -

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريا  4

https://www.elsevier.com/about
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/pdf_lecturer.aspx?uid=1408
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ذ التكليفات يحدد أسرررررتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويحدد مواعيد تسرررررليمها وضررررروابط تنفي -

 وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مثل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020-2019 العام الجامعي:
 

 

 5كيمياء غير عضوية  :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name 
 د/ ياسمين مسعد جميل

 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 
Office Hours 

 المكان ورقم ال اتب

Location 

&Telephone No.  

 كليه العلوم–جامعه صنعاء 
 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 ال الثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الةميس

THU 

       yasminjml@yahoo.com البريد اإللكتروني
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E-mail 

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 5كيمياء غير عضوية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجمو 

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع الفصل األول

5.  

المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 2كيمياء غيرعضوية - 1كيمياء عامة 

6.  
– Co ()إن وجدتالمصاحبة المتطلبات 

requisite 
 ال توجد

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم في ا 

 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: 

لنشاط اودراسة االشعاعية يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بأساسيات الكيمياء النووية و

 والظواهر التي تؤدي إلى تغير تركيب النواة سواء بعمليات اإلشعاع الطبيعية أو الصناعية، االشعاعي

دراسة حركية هذه وعدم االستقرار النووي، وأيضا  اإلشعاعات المنبعثة أثناء التفاعالت النوويةو

 .وبعض التطبيقات التفاعالت النووية ،والمفاعالت والمقدرات النووية،

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A5%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTCS1Z4TfIO3t7OlbTozrwt4kb8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A5%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTCS1Z4TfIO3t7OlbTozrwt4kb8A
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iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 

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

-a1 ويشرح ظهور االشعاع وأنواعه و االستقرار النووي للعناصر.علي التركيب النووي  عرفي 

- a2 .يصف تركيب ونظرية عمل المفاعالت النووية ومقدرات االشعاع النووي 

a3-  يشرررررررح ميكانيكية تفاعل االنواع المختلفة من االشررررررعاع ما المادة وطري الوقاية واحتياطات

 السالمة واألمان.

-b1  ويفري بين خواص وظروف يقرررارن بين أنواع التفررراعالت النوويرررة وبين القوى النوويرررة

 التفاعالت الكيميائية والنووية.

 -b2 طاقة الترابط  -يجري العمليات الحسررابية المتعلقة بالمقرر ي تحويالت وحدات الكتلة والطاقة- 

شرررررررعاع الصرررررررادر من كتلة كمية اال -حاجز كولوم النووي -كثافة النواة -نصرررررررف القطر النووي

 معينة................( 

 - c1لتطبيقات جيولوجية وحيوية. المشعة الخاصة بالنظائر الرياضية القوانين يوظف بعض 

 -d1  .يساهم في توعية المجتما بسلبيات وايجابيات االشعاع النووي وطري التعامل والوقاية منه 

-d2 .يساهم في العمل الجماعي كفريق واحد 

 -d3كل عقب المطلوبة المهام اسررتيفاء في العنكبوتية والشرربكة المراجا في البحث يمارس مهارة 

 محاضرة.

  

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبو 
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con.H 

1 

مقدمة في 

الكيمياء 

النووية 

 واالشعاعية 

  ،تعريفررات: الررذرة، النواة، النيوكليررده، البروتون، النيوترون

اإللكترون، النيوكليون ،العررردد الكتلي والعررردد الرررذري، وحرردة 

والطاقة، الكتل الذرية، وحدة الطاقة الذرية ووحدات االشررررعاع 

يائي،  عل النووي والكيم فا نة بين الت قار ظائر وأنواعها ،م الن

حسررررررراب نصرررررررف القطر النووي وكثافة النواة وحاجز كولوم 

 النووي  .

3 9 

2 
االستقرار 

 النووي
  طاقة الربط للنواة، تحويل الكتلة إلى طاقة، مظاهر اسرررررررتقرار

   .النواة، القوى النووية، حزام االستقرار ألنوية العناصر
1 3 

3 
النشاط 

 اإلشعاعي

  اكتشاف النشاط االشعاعي، انحالل النشاط اإلشعاعي، التعريف
باإلشعاع، التحلل اإلشعاعي، درجة ثبات النواة، دراسة التحلل 

 –والبوزيترونرررات  -بيترررا -اإلشرررررررعررراعي بجسررررررريمرررات ألفرررا 
حسرراب  –و أشررعة جاما  -و األسررر اإللكتروني والنيجاترونات 

عاعات   -طاقات التحلل النووي وطاقة االرتداد لجميا االشررررررر
التحلل بالتنشررررررريط قانون التفكش اإلشرررررررعاعي، وحدة النشرررررراط 
اإلشرررررعاعي، العالقة بين النشررررراط اإلشرررررعاعي والكتلة، انحالل 
النشاط اإلشعاعي المركب، العناصر المشعة الطبيعية، العناصر 

 لمشعة الصناعية.ا

3 9 
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 W7 1 3حتى  W1امتحان نصفي يغطي من   امتحان نصفي 4

5 
دراسة حركية 

 التفاعل النووي

  دراسرررة حركية التفاعل النووي االشرررعاعي، حسرررابات نصرررف،

العمر والنشررراط النوعي ومعامل االنحالل االشرررعاعي، دراسرررة 

 بعض التطبيقات الجيولوجية والبيولوجية. 

2 6 

6 

 التفاعالت

 النووية

 

  دراسة ميكانيكية تفاعل اإلشعاع ما المادة : تفاعل الجسيمات

غير المشررحونة، تفاعل األشررعة الكهرومغناطيسررية, التفاعالت 

طار النووي ، ية، االنشررررررر ها, النوو ية وتركيب فاعالت النوو الم

تاج  المعجالت النووية ، أنواعها، اسرررررررتخدام المعجالت في إن

فاعالت النووية و من النظائر ، مصررررررررادر النيترونات  من الت

 ، االندماج النووي ونواتجه وأمثلته.االنشطار التلقائي 

2 6 

7 
التلوث 

 االشعاعي 

  التلوث االشعاعي وتجنبه وقواعد األمن والسالمة واالحتياطات

مل عند التعرض  عا ية الت مل والمخازن، كيف الواجبة في المعا

 إلشعاع.

1 3 

8 
أجهزة قياس 

 اإلشعاع

ميكانيكيات قياس االشرررررررعاع، أنواع المقدرات االشرررررررعاعية ومبدأ 

غرفة عملها ، المقدرات الغازية وأنواعها يالعداد التناسبي بنوعيه،

، المقرردرات الصرررررررلبررة وأنواعهررا يالمقرردر  التررأيين، عررداد جررايجر(

مقرردرات أشررررررربرراه  التررألقي بنوعيرره العضررررررروي وغير العضررررررروي،

 الموصالت(. 

2 6 

 W15 1 3حتى W1 امتحان نهائي يغطي من   امتحان نهائي  9

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

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

 الرقم
Order 

 الم ام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبو 

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     

2     

3     

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14  

 

 

 

 

 

 

 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -
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 Brainstorming الذهني العصف -
 Problem solving  المشكالت حل -
                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -
 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -
 الزمالء. بين الخبرات تبادل -

 

VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليب

Assignments 

نو  

التكليب 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبو  

 التنفيذ

Week 

Due 

 5 فردي اختبارات قصيرة 1
رابع ال

وال اني 

 عشر

 2.5 فردي مشاركة أثناء المحاضرة 2
خالل 

 الفصل

 5 تعاوني تكليفات منزلية 3
ال اني 

 والعاعر 

4 
 فردي البحث والعرض

2.5 
ال اني 

 عشر

 Total Score 15  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبو ( 

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 المشاركة التكليفات والواجبات

Tasks and Assignments 
W2,4,6,10 15 10% 

 Quiz W4 7.5 5%( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصب الفصل

Midterm Exam 
W8 30 20% 

 Quiz W12 7.5 5%( 2كوز) 4

5 
 اختبار ن اية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
   

6 
 اختبار ن اية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 90 60% 

 % Total  150 100 المجمو  
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viii.  مصادر التعلمLearning Resources  :لد النشر(.)اسم المؤلب، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 
 

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

 W. D. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg, Modern Nuclear Chemistry (2nd 

Ed.), Wiley, (2017). 

 J. E. Turner, Atoms, Radiation, and Radiation Protection, (3rd Ed), WILEY-VCH 

Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007, ISBN 978-3-527-40606-7. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
 G. Choppin, J. Rydberg, J.O. Liljenzin: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 4th 

Edition (2013), Academic Press , Elsevier 

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

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/pdf_lecturer.aspx?uid=1408 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضررور المحاضرررة إذا تأخر لمدة ربا سرراعة لثالث مرات في الفصررل الدراسرري، وإذا تأخر  يسررمح -

 وعند عدم االلتزام يمنا من دخول المحاضرة.زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ي -

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريا  4

يحدد أسرررررتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويحدد مواعيد تسرررررليمها وضررررروابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

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

 : gCheatin الغش 5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

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

https://www.elsevier.com/about
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/pdf_lecturer.aspx?uid=1408
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