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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُم وانزؼهم وانزمُُم ممشسمخشجبد ان .9

 خ ُانمؼشفاالهذاف  -أ
 نهجىبء األنكزشووٍ نهزسادمؼشفخ انطبنت -1أ

 ثبنخىاص انذوسَخ نهزسادرؼشَف انطبنت   -2أ

 ثُه انزساد فهم مؼىً انزأصش انزسبهمٍ   -3أ

 مشسانخبصخ ثبنم ُخانمهبساراالهذاف   -ة 

 أن َزمه انطبنت كزبثخ انجىبء األنكزشووٍ نكم رسح  -1ة

 انزمُُز ثُه انزمشح وانذوسح وخىاص ثؼض انؼىبصش فٍ انجذول انذوسٌ -2ة

 انزبصش األَىوٍ وانزبصش انزسبهمٍ  انزمُُز ثُه -3ة

 طشائك انزؼهُم وانزؼهم      

 انمحبضشاد -1
 وسبئم األَضبح مثم: انسجىسح انزكُخ  -2

 طشائك انزمُُم      

 األمزحبوبد انشفىَخ -1
 األمزحبوبد انشهشَخ -2
 األمزحبوبد انسىىَخ -3
 االهذاف انىجذاوُخ وانمُمُخ -ج

 اػزمبد أسهىة انحىاس ثُه انطبنت واألسزبر -1ج

 اػذاد رمبسَش مىظمخ -2ج

 اػزمبد أسهىة انمىبلشخ -3ج

 طشائك انزؼهُم وانزؼهم     

 انمحبضشاد -           
 وسبئم األَضبح مثم: انسجىسح انزكُخ  -           

 طشائك انزمُُم    

 األمزحبوبد انشفىَخ -
 األمزحبوبد انشهشَخ -

 األمزحبوبد انسىىَخ -    
 (.ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ انمهبساد األخشي انمزؼهمخانمىمىنخ )انزأهُهُخ انمهبساد  انؼبمخ و - د

 لذسح انطبنت ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انزشثىٌ وانمهىٍ -1د

 انزفكُش األَجبثٍ ورىظُف انمؼشفخ انزٍ رهمبهب -2د

 انمذسح ػهً انزؼبمم مغ انجهبد خبسج انجبمؼخ وانزذسَت مؼهم -3د

 انزذسَس وارمبوهب أن َزمكه انطبنت مه رؼهم مهىخ  -4د
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 ثىُخ انممشس .11

 انسبػبد األسجىع
مخشجبد انزؼهم 

 انمطهىثخ
اسم انىحذح / انمسبق أو 

 انمىضىع
 طشَمخ انزمُُم طشَمخ انزؼهُم

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني وظشٌ 2 1

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح االلكترونية للذرةالبنية  البناء األلكتروني وظشٌ 2 2

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني وظشٌ 2 3

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكترونيةللذرة البناء األلكتروني وظشٌ 2 4

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني وظشٌ 2 5

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني وظشٌ 2 6

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكترونية للذرة البناء األلكتروني وظشٌ 2 7

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح البنية االلكترونية للذرة األلكترونيالبناء  وظشٌ 2 8

 الجدول الدوري وظشٌ 2 9
الجدول الدوري والخواص الدورية 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 الجدول الدوري وظشٌ 2 11
الجدول الدوري والخواص الدورية 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 الجدول الدوري وظشٌ 2 11
الجدول الدوري والخواص الدورية 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

الجدول الدوري والخواص الدورية  الجدول الدوري وظشٌ 2 12
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 الجدول الدوري وظشٌ 2 13
والخواص الدورية الجدول الدوري 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 الجدول الدوري وظشٌ 2 14
الجدول الدوري والخواص الدورية 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح للذرات

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح امتحان امتحان وظشٌ 2 15

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح االصرةااليونية التاصر وظشٌ 2 16

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح االصرة االيونية التاصر وظشٌ 2 17

 انمحبضشح االصرة االيونية التاصر وظشٌ 2 18
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 انمحبضشح االصرة االيونية التاصر وظشٌ 2 19
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح في بنية الجزيئة التساهميةمقدمة  التاصر وظشٌ 2 21

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ  انمحبضشح مقدمة في بنية الجزيئة التساهمية التاصر وظشٌ 2 21

 انمحبضشح مقدمة في بنية الجزيئة التساهمية التاصر وظشٌ 2 22
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 وظشٌ 2 23
 انمحبضشح بنية الجزيئة التساهميةمقدمة في  التاصر

 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 انمحبضشح مقدمة في بنية الجزيئة التساهمية التاصر وظشٌ 2 24
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 

 

 انمحبضشح الجزيئات واالصرة الكيمياوية التساهمية التاصر وظشٌ 2 25
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ

 

 وظشٌ 2 26
 التاصر

 انمحبضشح الجزيئات واالصرة الكيمياوية التساهمية
 امزحبوبد اسجىػُخ وشهشَخ 
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 انجىُخ انزحزُخ  .11

 ثبسم انسؼذٌ      / د. كُمُبء انالػضىَخ نهمشحهخ االونًان انكزت انممشسح انمطهىثخ -1

  انمشاجغ انشئُسُخ )انمصبدس( -2

 انكزت وانمشاجغ انزٍ َىصً ثهب - أ
 انزمبسَش،....()انمجالد انؼهمُخ، 

- Basic Inorganic Chemistry, F.A.Cotton, G. 

Wilkinson and P.L.Gaus, 3rd edition, John Wiley 

and Sons, Inc. New York, 1995. 

 James E.House, inorganic chemistry, copyright انمشاجغ االنكزشووُخ ، مىالغ االوزشوُذ -ة

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

Chemistry, 2nd edition, Wiley,New 2009 

 

 خطخ رطىَش انممشس انذساسٍ .12

 

 


