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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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 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ٛانًؼشفاالْذاف  -أ
 نهثُاء األنكرشَٔٙ نهزساخيؼشفح انطانة -1أ

 تانخٕاص انذٔسٚح نهزساخذؼشٚف انطانة   -2أ

 طشق ذحضٛش انؼُاصش ٔخٕاصٓايؼشفح   -3أ

 مشسانخاصح تانً ٛحانًٓاساذاالْذاف   -ب 

 أٌ ٚرمٍ انطانة كراتح انثُاء األنكرشَٔٙ نكم رسج  -1ب

 انرًٛٛض تٍٛ انؼُاصش انًًثهح ٔخٕاصٓا ٔصفاذٓا انؼايح -2ب

 انرًٛٛض تُٛإَٔاع األٔاصش  -3ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 ٔعائم األٚضاح يثم: انغثٕسج انزكٛح  -2
 اعرؼًال انًٕاد انًخرثشٚح ٔأجٓضج انمٛاط -3

 طشائك انرمٛٛى      

 األيرحاَاخ انشفٕٚح -1
 األيرحاَاخ انشٓشٚح -2
 األيرحاَاخ انغُٕٚح -3
 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

 اػرًاد أعهٕب انحٕاس تٍٛ انطانة ٔاألعرار -1ج

 اػذاد ذماسٚش يُظًح -2ج

 اػرًاد أعهٕب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 ٔعائم األٚضاح يثم: انغثٕسج انزكٛح  -           

 اعرؼًال انًٕاد انًخرثشٚح ٔأجٓضج انمٛاط -
 طشائك انرمٛٛى    

 األيرحاَاخ انشفٕٚح -
 األيرحاَاخ انشٓشٚح -

 األيرحاَاخ انغُٕٚح -    
 (.تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمحانًُمٕنح )انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ - د

 لذسج انطانة ػهٗ انؼًم ضًٍ فشٚك انؼًم انرشتٕ٘ ٔانًُٓٙ -1د

 انرفكٛش األٚجاتٙ ٔذٕظٛف انًؼشفح انرٙ ذهماْا -2د

 ٚة يؼٓىانمذسج ػهٗ انرؼايم يغ انجٓاخ خاسج انجايؼح ٔانرذس -3د

 أٌ ٚرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يُٓح انرذسٚظ ٔاذمآَا  -4د
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 تُٛح انًمشس .11

 انغاػاخ األعثٕع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهٕتح
اعى انٕحذج / انًغاق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 1
 انجذٔل انذٔس٘

 انًحاضشج+انًخرثش ٔخٕاصّ انؼايح انجذٔل انذٔس٘
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 2
كٛفٛح ذٕصٚغ انؼُاصش فٙ انجذٔل  انجذٔل انذٔس٘

 انذٔس٘

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انٓٛذسٔجٍٛ ػًهٙ 3َظش٘+ 2 3

انٓٛذسٔجٍٛ )يمذيح،ذحضٛشِ 

 ٔانُظائش ٔانصٕس (

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 األصشج انٓٛذسٔجُٛٛح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 4
ٔانحانٓٛذسٔجُٛٛح،إَٔاػٓا،اٜصشج

 يض أ
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش انرٓجٍٛ  انرٓجٍٛ  ػًهٙ 3َظش٘+ 2 5
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 يخرثشٚحٔذماسٚش 

 انًحاضشج+انًخرثش رحاٌ شٓش٘اي يرحاٌ ا ػًهٙ 3َظش٘+ 2 6
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 7

ػُاصش  ضيشِ األٔنٗان

ضيشْاألٔنٗ،ٔجٕدْأذٕصٚؼٓا،خان

 ٔاصٓا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 8
  األٔنٗضيشِ ان

 ذحضٛش ٔيشكثاخ انضيشج االٔنٗ
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انثاَٛحنضيشْا ػًهٙ 3َظش٘+ 2 9
ػُاصش انضيشج انثاَٛح ٔجٕدْا 

 ٔخٕاصٓا
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش ايرحاٌ شٓش٘ يرحاٌا ػًهٙ 3َظش٘+ 2 11
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انضيشج انثانثح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 11

ػُاصش انضيشج انثانثح ،ٔجٕدْا 

 ٔطشائك ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش انثٕسٌٔ ٔيشكثاذّ ٔأًْٛرّ انضيشج انثانثح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 12
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش األنًُٕٛو ٔيشكثاذّ ٔأًْٛرٓا انضيشج انثانثح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 13
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انضيشج انشاتؼح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 14

ػُاصش انضيشج انشاتؼح،انكاستٌٕ 

 َٔظائشِ ٔذفاػالذّ

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 يرحاٌ َصف انغُح ا ػًهٙ 3َظش٘+ 2 15

 

 ايرحاٌ َصف انغُح

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انًحاضشج+انًخرثش ػطهح َصف انغُح  ػطهح َصف انغُح ػًهٙ 3َظش٘+ 2 16
ٔشٓشٚح ايرحاَاخ اعثٕػٛح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انغهٛكٌٕ ػًهٙ 3َظش٘+ 2 17

انغهٛكٌٕ ٔيشكثاذّ ٔأًْٛرٓا يغ 

 تمٛح انؼُاصش

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 18
 انضيشج انخايغح

 انًحاضشج+انًخرثش ػُاصش انضيشج انخايغحيمذيح 
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 19
انُرشٔجٍٛ أًْٛرّ ٔيشكثاذّ  انضيشج انخايغح

 ٔطشائك ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 21
ٔطشائك انفغفٕس ٔيشكثاذّ  انضيشج انخايغح

 ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 رحاٌاي ػًهٙ 3َظش٘+ 2 21
 رحاٌ شٓش٘اي

 
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

يُشٕساخ جايؼح  -كًٛٛاء انؼُاصش انًًثهح-د يٓذ٘ َاجٙ صكٕو - انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

 .1988انثصشج، انؼشاق 

 انجضء انثاَٙ-ّ د َؼًاٌ انُؼًٛٙ ٔجًاػر -

ف. كٕذٌٕ، ج. ٔٚهكُغٌٕ، انكًٛٛاء انالػضٕٚح االعاعٛح،  -

، انؼشاق ذشجًح د. يٓذ٘ انضكٕو، يُشٕساخ جايؼح انثصشج

1988 

  انًشاجغ انشئٛغٛح )انًصادس( -2

 انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا - أ
 )انًجالخ انؼهًٛح، انرماسٚش،....(

- 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 انًشاجغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ االَرشَٛد -ب

2008, Elsevier inc. 

- Textbook:, Concepts & Models of Inorganic 

Chemistry, 2nd edition, Wiley,New 2009 
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 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 22
ػُاصش انضيشج انغادعح  انضيشج انغادعح

 األٔكغجٍٛ ٔاَرشاسِ

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 23
يشكثاخ األٔكغجٍٛ أًْٛرٓا  انضيشج انغادعح

 ٔطشئك ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 24
انكثشٚد ٔيشكثاذّ ٔطشائك  انضيشج انغادعح

 ذحضٛشْا

 

 انًحاضشج+انًخرثش
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 ػًهٙ 3َظش٘+ 2 25
 انضيشج انغادعح

 تمٛح ػُاصش انضيشج انغادعح
ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح  انًحاضشج+انًخرثش

 ٔذماسٚش يخرثشٚح

 انغاتؼحانضيشج  ػًهٙ 3َظش٘+ 2 26
ػٍ انضيشج انغاتؼح  يمذيح

 ()انٓانٕجُٛاخ
 انًحاضشج+انًخرثش

ايرحاَاخ اعثٕػٛح ٔشٓشٚح 

 ٔذماسٚش يخرثشٚح
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