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وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة  دراسة اساسیات الكیمیاء الالعضویة
  الالعضویةا مما یؤھلھم للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء الالعضویةبمادة الكیمیاء 

 

للعناصر ،  اعطاء فكرة عن التركیب الذري للعناصر وشرح نظریة الكم ،دراسة بعض الخواص الدوریة
  شرح طبیعة المركبات االیونیة والتساھمیة، دراسة الجزیئات متعددة الذرة وفكرة التھجین

 

 

 

  

  

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

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

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

 طرائق التعلیم والتعلم      

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

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

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

  لمواضیع محددة 
  اء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیةاعط -
 

 طرائق التقییم      

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

 

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

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

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

  
  
 

 طرائق التقییم    

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

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

 أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طریقة 
 التعلیم

  طریقة التقییم

اعطاء فكرة للطالب عن الرتكيب الذري  3 1

  مللعناصر وشرح نظرية الك

الكم، االشعاع الرتكيب الذري، منشأ نظرية

الكهرومغناطيسي، التأثري الكهروضوئي، 

  اشعاع اجلسم االسود

السبورة 

  والداتا شو

امتحانات يومية 

وواجبات بيتية 

 ومناقشات 

انواع االطياف  معرفة طبيعة االشعاع و 3 2

الطيف اخلطي دراسة باإلضافة اىل الذرية 

  اهليدروجني لألشعة املنبعثة من غاز

االشعاع ، الطيف، االطياف الذرية، طيف ذرة 

اهليدروجني، ذرة بور، تفسري بور خلطوط 

  الطيف الذري للهيدروجني

السبورة 

 والداتا شو 

= 

3 

 

3  
 

استخدام اربعة اعداد كم لوصف طاقة 

  االلكرتون

 

تطبيق نظرية بور على ذرة اهليدروجني والذرات 

نظرية ( نظرية بور الشبيهة باهليدروجني، حتوير

  )سومر فيلد، تأثري زميان، تأثري برم االلكرتون

السبورة 

 والداتا شو 

= 

حتديد الطاقة الكلية للغالف الرئيسي الذي  3 4

يدور فيه االلكرتون، حتديد شكل االغلفة 

الثانوية املتواجدة ضمن الغالف الرئيسي ، 

حتديد اجتاه االوربيتال حنو اYال املغناطيسي 

 اه دوران االلكرتون حول نفسهواجت

باإلضافة اىل الرتتيب االلكرتوين  االكثر 

 استقرارا يف الذرة 

اعداد الكم، امليكانيك املوجي، قاعدة 

الالدقة، معادلة شرودنكر، تسلسل مستويات 

الطاقة الثانوية، ترتيب االلكرتونات يف 

  )قاعدة باويل لالستبعاد، قاعدة هوند( الذرات

السبورة 

 اتا شو والد

= 

باجلدول الدوري وحمتوياته تعريف الطالب  3 5

من العناصر وتقسيماته باإلضافة اىل تعليمه 

 رموز التريم 

عناصر الغازات النبيلة، ( اجلدول الدوري

،رموز )العناصر املمثلة، العناصر االنتقالية

  ساندروز–روسل 

السبورة 

 والداتا شو 

= 

 ملتقيمهعلى حل االمثلة  لطلبةمترين ا 3 6

 لديهمومعرفة مواطن الضعف 

السبورة   امثلة وحلول

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من  3 7

 وامكانيته العلمية اتاحملاضر 

     امتحان

اعطاء فكرة مبسطة عن بعض اخلواص  3  8

الفيزيائية للعناصر واليت ميكن اختاذها  

كقاعدة للتوصل للسلوك الكيميائي هلذه 

العناصر اعتمادا على مواقعها يف اجلدول 

  الدوري

احلجب، طاقة (بعض اخلواص الدورية للعناصر

  )التاين

السبورة 

 والداتا شو 

= 

اعطاء فكرة مبسطة عن بعض اخلواص  3  9

الفيزيائية للعناصر واليت ميكن اختاذها  

كقاعدة للتوصل للسلوك الكيميائي هلذه 

  العناصر اعتمادا على مواقعها يف

 اجلدول الدوري 

االلفة (بعض اخلواص الدورية للعناصر

االلكرتونية، الكهرو سالبية ، حجوم الذرات 

  )وااليونات

السبورة 

 والداتا شو 

= 

 =السبورة املركبات االيونية، خواص املركبات االيونية، ساس تكوين اعطاء فكرة للطالب عن ا 3  10
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املركبات االيونية ودراسة خواصه من 

 املركبات اليت متيزها عن غريها 

 والداتا شو   طاقة الشبكية البلورية، دورة بورن هابر

اعطاء فكرة للطالب عن االستقطاب  3  11

وقواعده باإلضافة اىل معرفة قابلية ذوبان 

 ملركبات االيونيةا

السبورة   االستقطاب، ذوبان املركبات االيونية

 والداتا شو 

= 

حتديد بنية البلورات االيونية وتاثري العدد  3  12

 نية لبلوريةالتناسقي على الب

بنية البلورات االيونية، تاثري العدد التناسقي 

  على البنية البلورية

السبورة 

 والداتا شو 

= 

السبورة   االشكال اهلندسية للبلورات االيونية هلندسي للبلورات االيونيةحتديد الشكل ا 3  13

 والداتا شو 

= 

مترين للطالب ملالحظة مدى استيعابه  3  14

 للمحاضرة السابقة

السبورة   امثلة وحلول

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من  3  15

 احملاضرات وامكانيته العلمية

     امتحان

يف الطالب بالقواعد املبدئية اليت تعترب تعر  3  16

 اساسا للتنبؤ بالبناء التسامهي الصحيح

املركبات التسامهية، القواعد االساسية لتكوين 

  الروابط التسامهية، تراكيب لويس

السبورة 

 والداتا شو 

= 

اعطاء فكرة للطالب عن طبيعة تكوين  3  17

 االصرة التسامهية

وربيتال اجلزيئي نظرية اصرة التكافؤ،نظرية اال

جزيئة اهليدروجني يف مفهوم نظرية االوربيتال (

  )اجلزيئي

السبورة 

 والداتا شو 

=  

اعطاء فكرة للطالب عن طبيعة تكوين  3  18

 االصرة التسامهية

ايون جزيئة (التاصر او الرتابط النهائي 

اجلزيئة االيونية  اهليدروجني، جزيئة اهليدروجني

  )للهيليوم، جزيئة اهليليوم

السبورة 

 والداتا شو 

= 

بالصفات املغناطيسية تعريف الطالب  3  19

توضيح فكرة التداخل بني ,  زيئاتللج

  االوربيتاالت الذرية وعالقتها بقوة االصرة

( الصفات املغناطيسية للجزيئات، التداخل

  )اوربيتاالت سكما، اوربيتاالت باي

السبورة 

 والداتا شو 

= 

اكيب االلكرتونية الرت امكانية دراسة  3  20

وصفات تاصر اجلزيئات الثنائية الذرة 

 املتجانسة

امثلة عن التآصر للجزيئات الثنائية الذرة 

الليثيوم، الربيليوم، (املتجانسة مثل  جزيئة 

  )البورون،الكاربون، النرتوجني

السبورة 

 والداتا شو 

= 

امكانية دراسة الرتاكيب االلكرتونية  3  21

الثنائية الذرة  وصفات تاصر اجلزيئات

 املتجانسة

( تكملة اجلزيئات الثنائية الذرة املتجانسة 

االوكسجني ، الفلور، النيون، العناصر القلوية، 

  )اهلالوجينات

السبورة 

 والداتا شو 

= 

امكانية دراسة الرتاكيب االلكرتونية  3  22

وصفات تاصر اجلزيئات الثنائية الذرة 

 غرياملتجانسة

( ئية الذرة غري املتجانسة تاصر اجلزيئات الثنا

، اجلزيئة االيونية NOايون النيرتوزيل، جزيئة 

NO-  جزيئة ،HCl 

السبورة 

 والداتا شو 

= 

مترين للطالب ملالحظة مدى استيعابه  3  23

 للمحاضرة السابقة

امثلة اخرى لتآصر جزيئات ثنائية الذرة غري 

 املتجانسة

السبورة 

 والداتا شو 

= 

ومدى استفادته من  تقييم الطالب 3  24

 احملاضرات وامكانيته العلمية

   امتحان

 = السبورة( اجلزيئات متعددة الذرات وفكرة التهجنيواعطاءه تعريف الطالب بتهجني اجلزيئات  3  25
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    البنیة التحتیة .12

  1989الحسني،، تألیف الدكتورة ثناء جعفر دمحمالكیمیاء الالعضویة  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  

  

        ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,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  •

جزيئات ثالثية الذرة خطية، جزيئات هلا شكل  فكرة عن االشكال اهلندسية 

هندسي مثلث مستو، جزيئات هلا شكل 

  )رباعي السطوح

 والداتا شو 

تعريف الطالب بتهجني اجلزيئات واعطاءه  3  26

  فكرة عن االشكال اهلندسية

جزيئات  على، امثلة dالتهجني يف اوربيتاالت 

  اخرى مثل االيثان، االثلني، االستلني، البنزين

السبورة 

 والداتا شو 

= 

استنتاج الشكل اهلندسي جلزيئي اي مركب  3  27

يسية من خالل من مركبات لعناصر الرئ

تعريف الطالب بقواعد لكيمياء الفضائية 

 للعنصر غري االنتقالية

نظرية اصرة التكافؤ للمركبات التسامهية 

متعددة الذرات، طريقة تنافر املزدوجات 

) VSEPR(االلكرتونية يف طبقة التكافؤ

  ) VSEPR(،القواعد االساسية لنظرية

السبورة 

 والداتا شو 

= 

اهلندسي جلزيئي اي مركب  استنتاج الشكل 3  28

من مركبات لعناصر الرئيسية من خالل 

تعريف الطالب بقواعد لكيمياء الفضائية 

 للعنصر غري االنتقالية

السبورة   )VSEPR(تكملة شرح نظرية 

 والداتا شو 

= 

تقييم الطالب ومدى استفادته من  3  29

 احملاضرات وامكانيته العلمية

    امتحان

 ذرة اهليدروجني ومركباتهبتعريف الطالب  3  30

 وتفاعال�ا 

مركباته  -نظائر اهليدروجني –اهليدروجني 

  وحتضريها

السبورة 

 والداتا شو 

= 

توضيح نقاط ضعف الطالب يف املادة  3  31

  ومعاجلتها اعتمادا على نتائج االمتحانات 

السبورة   مراجعة شاملة للمادة مع الطالب 

 والداتا شو
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  .العضویةالكیمیاء الفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


