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كيمياء ) (iii)   كيمياء غير عضوية اسم المقرر:

كيمياء  –مركبات عضومعدنية  – تناسقيةال مركباتال

 .(غيرعضوية تركيبية

 كيمياءشعبة  ةالفرقة الرابع التخصص:

 

 عملي         4نظري        :الدراسية الوحدات عدد

 

دراسة طيف ،  بط فى المتراكباتارتنظريات الدراسة المركبات التناسقية :  اهداف المقرر: -2

دراسة تعريفات وأساسيات المركبات ، دراسة ثبات المتراكبات، المتراكبات

 .ليةمع العناصر االنتقا المتراكبات المختلفةأنواع ، العضومعدنية
ضعضوية والكيمياء الالربط بينها وبين الكيمياء المركبات عضومعدنية : 

ئصها التناسقية من خالل دراسة طرق تكوينها وروابطها الكيميائية وخصا

 العملية لها في مجاالت مختلفة. تالطبيعية ودراسة التطبيقا
ألسس ا، دراسة التراكيب المختلفة للمواد الصلبةكيمياء غيرعضوية تركيبية: 

، الخواص الكيميائية العلمية للتطبيقات التي تعتمد ضعلى تراكيب المواد الصلبة

 .للمادة فى الحالة الصلبة

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

 فى نهاية المقرر يكون الطالب قادر على ان: المعلومات والمفاهيم: -ا

 المتراكبات  بواسطة نظريات الربط. تكوين رسفي -1أ

  .الخواص المغناطسية للمتراكبات بيني -2أ

  .ال البللورىجرار المقة استقب طااحس وضح كيفيةي -3أ

  .طيف وثبات المتراكبات يوضح -4أ

العضومعدنية وأنواضعها وأمثلة متنوضعة ضعنها و الفرق  يوضح المركبات  -5أ

 ضعضوية.لالا بينها وبين الكيمياء التناسقية والكيمياء العضوية والكيمياء

العضومعدنية وأنواضعها والعوامل المؤثرة في كيفية تكوين المركبات  ينبي -6أ

تكوينها و التركيب االلكتروني لها و نشاطها وأنواع التفاضعالت التي يمكن أن 

 تدخلها.

 عضوية الصلبة  وأنواضعها.الالتراكيب غير فسري -7أ

ضوية عالالمركبات غير  فيضعمليات التماثل  وعضوية الالمواد غير يصنف  -8أ

 .عضوية وأثرها ضعلى الخواصالغير و بعض التراكيب 

  على ان: ا  فى نهاية المقرر يكون الطالب قادر المهارات الذهنية: -ب

 ات نوضعية المتراكب يحدد -1ب

 و كذلك ثبانها.بين الخواص المغناطسية للمتراكبات  قارني -2ب

 طاقة استقرار المجال البللورى يحسب -3ب

  .تراكبات طيف الم يحلل -4ب

العضومعدنية وأنواضعها والعوامل المؤثرة في تكوين المركبات  ربط بيني -5ب

 تكوينها باإلضافة إلي نشاطها.

العضومعدنية المركبات يستنتج التركيب الكيميائي لألنواع المختلفة من  -6ب

مثل  العضوية المعدنيةالطرق الكيميائية التحليلية ألنواع المركبات  باستخدام

(NMR, IR, UV-Vis spectra, EA, X-ray) 

عضوية المختلفة و بين ضعمليات التماثل اليميز بين حاالت التراكيب غير  -7ب

 عضوية.الالمادة غير  فيالمختلفة 

 .(لمادة الصلبةا خواص –التركيب  –التحضير )العالقة بين  يربط ما بين -8ب

 على ان: ا  رر يكون الطالب قادرفى نهاية المق المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

 المتراكبات طبقا للتفسير يحلل -1ج

 يستعمل الخواص المغناطيسية للتفرقة بين المتراكبات   -2ج

 يجاندليستعمل طاقة استقرار المجال البللورى فى معرفة طبيعة ال -3ج



  .يستخدم الطيف فى معرفة ألوان المتراكبات -4ج

المعتمدة ضعلى تلك ة للمواد الصلبة و تطبيقاتها يربط بين التراكيب المختلف -5ج

 .تراكيبال

 على ان: ا  فى نهاية المقرر يكون الطالب قادر المهارات العامة: -د

 يلتزم بالمواضعيد والنظام داخل المحاضرات -1د

 يعرض المفاهيم الخاصة بالمقرر فى صورة مبسطه   -2د

 مواقع االلكترونية  يبحث ضعن المعلومات سواء فى المكتبة أو ال - -3د

والخواص  المتراكبات نظريات الربط لتفسير تكوين التناسقية:  المركبات محتوى المقرر: -4

 –نظرية المجال البللورى  -نظرية رابطة التكافؤ -)نظرية السلسلة المغناطسية

 ثبات المتراكبات . –طيف المتراكبات  –نظرية المدار الجزيئى ( 

وسائل تكوينها  - العضومعدنية المركباتتعريف  المركبات العضومعدنية:

أنواع  -ضعضوية ات التناسقية والعضوية والالوالفرق بينها وبين المركب

أنواع الوسائل الكيميائية التحليلية ألنواع المركبات  -العضومعدنية المركبات 

 (NMR, IR, UV-Vis spectra, EA, X-ray)مثل  العضومعدنية

 -ضعضوية الالمركبات التناسقية والعضوية والوتوضيح التفرقة بينها وبين 

دراسة العوامل الداخلية والخارجية في تكوين واستقرار ونشاط المركبات 

 -دراسة أنواع األنشطة والتفاضعالت التي يمكن أن تحدث لها  -العضومعدنية 

 العلمية والصناضعية والبيئية لها. تأهم التطبيقا

العالقة بين  –أهمية الحالة الصلبة  –تعريف : عضوية التركيبيةالء غيرالكيميا

التراكيب غير  -التحضير والتركيب والخواص. ضعناصر التماثل التركيبى

 العضوية الهامة.

 المحاضرات التفاضعلية -1 اساليب التعليم والتعلم: -5

  ضعلمية تقاريرو ضعرض اضعداد  -2

 التعلم الذاتي -3

علم للطالب ذوي اساليب التعليم والت -6

 القدرات المحدودة:

 األرشاد الطالبى و الساضعات المكتبية 

 تقويم الطالب: -7
 امتحان نظرى نصفى  -1 االساليب المستخدمة: -ا

 امتحان نظرى نهائى  -2

 منتصف الفصل الدراسى التوقيت: -ب

 نهاية الفصل الدراسى

 %20 امتحان نظرى نصفى -1 توزيع الدرجات: -ج

 %80 تحان نظرى نهائىام  -2

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8
 مذكرات من القسم  مذكرات: -ا

  كتب ملزمة: -ب

 ,A Text Book of Inorganic Chemistry, G. S. Newth, 2009 -1 كتب مقترحة: -ج

lightning 

2- "The Organometallic Chemistry of the Transition Metals" 

Robert H. Crabtree, John Wiley & Sons Inc., Canada 1992, 

p. 20-140. 

3- "Introduction to Spectroscopy" Pavia Lampman Kriz, 2
nd

 

Edition, Saunders Golden sunburst Series, USA, 1996. 

4- J. D. Lee, concise of inorganic chemistry, 5
th

 edition, 

Blackwell Science Ltd , London, (2006) 

5-  Inorganic Chemistry: Principles of Structure and 

Reactivity, Fourth Edition, James E. Huheey; Ellen A. 

Keiter; Richard L. Keiter; HarperCollins: New York, 1993 



6- "Concepts and Models of Inorganic Chemistry"  Bodie E. 

Douglas, Darl H. McDaniel and John J. Alexander, 2
nd

 

Edition, John Wiley & Sons Inc., Canada, 1998, p. 404-771. 

7- Inorganic chemistry (principle of structures and 

reactivity), J. E. Huheey 

8- Solid state chemistry: an introduction, Elaine A. Moore, 

Lesley Smart, CRC Press, 2005 

او مواقع دوريات علمية او نشرات  -د
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