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 2010/2011توصيف مقرر دراسي 
 بيانات المقرر -1

  ك311  الرمزالكودي:
العناصر ) (i) اسم المقرر: كيمياء غير عضوية

 كيمياء صناعية( – (i)كيمياء تناسقية  –نتقاليةاإل

  كيمياءالفرقة الثالثة  التخصص:

 

 4  عملى          4 نظري       :الدراسية عدد الوحدات

 

دراسة الخواص العامة للعناصر األنتقالية و التوزيع األلكترونى و  نتقالية:العناصر اإل قرر:اهداف الم -2

التعرف على حاالت التاكسد المختلفة و الخواص الكميائية للعناصر األنتقالية و 

 مركباتها. التعرف على اهمية و تطبيقات العناصر األنتقالية و مركباتها

و اعداد التناسق و األمالح المزدوجة و مركبات التناسقيةدراسة ال :(i)كيمياء تناسقية 

 .و المتراكبات رباعية و سداسية التناسق انواع األيزومرزم

ومعرفة طرق انتاج المركبات غير  دراسة الكيمياء الصناعيةكيمياء صناعية: 

 وطرق فصل الغازات. العضوية مع مراعاة المتطلبات األقتصادية و البيئية

 .و المجموعاتلتقدير بعض العناصر لتحليل الوزني ل االسس العملية ةدراس: العملى

   المستهدف من تدريس المقرر: -3

 -:ان قادرا علىفى نهاية المقرر يكون الطالب  المعلومات والمفاهيم: -ا

 التوزيع األلكترونى للعناصر األنتقالية. يوضح -1أ

 الخواص المختلفة للعناصر األنتقالية. شرحي -2أ

 .العالقة بين التوزيع األلكترونى والخواص للعناصر األنتقالية سرفي -3أ

و انواع الليجندات و األمالح المزدوجة و تعريف المتراكب  نظرية فيرنر وضحي -4أ

 .و األيزومرزم

و طرق تسمية  و اعداد التناسق االشكال الهندسية للمتراكبات التناسقية  وضحي -5أ

 .اكباتو ثبات المتر المتراكبات

و خطوات التقدير الوزنى لبعض  طرق استخالص و تنقية الفلزات شرحي -6أ

 .العناصر األنتقالية 

طرق تحضير العديد من و اهمية الكيمياء الصناعية غير العضوية  وضحي- 7أ

 .صناعيا المركبات غير العضوية

 .و حماية البيئة طرق تنقية المياة وضحي -8أ

 .يفهم طرق فصل الغا زات -9أ

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

 بين المتراكبات واالمالح المزدوجة يفرق -1ب

 و األيزومرزم.الليجندات  و المتراكبات يسمى -2ب

 بين تفاعالت العناصر األنتقالية و مركباتها  فى حاالت التأكسد المختلفة. يفرق -3ب

  كسد و نشاط مركبات العناصر األنتقالية.بين حاالت التا يربط -4ب

 معامالت الحرارية و الكيناتيكية فى العمليات األنتاجية.بين ال يربط -5ب

 يختار طرق حديثة لتنقية المياة. -6ب

 .صناعيا يبتكر طرق سهلة لتحضير بعض المركبات -7ب

ألنتقالية يقارن بين خواص السلسلة األنتقالية األولى و خواص كل من السلسة ا -8ب

 .الثانية و الثالثة

 يبتكر طرق سهلة لفصل الغا زات . -9ب

 :ان فى نهاية المقرر يكون الطالب قادرا على المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

  .بين متراكبات العناصر االنتقالية يستعمل الخواص اللونية للتفرقة -1ج

 بعض مركبات العناصر األنتقالية.األدوات المعملية المناسبة لتحضير يستخدم  -2ج

 .طبقا لألستخدامات المختلفة مركبات العناصر األنتقالية يقسم أهمية-3ج

 مركبات العناصر األنتقالية طبقا للثبات يقسم -4ج

 يستخدم بعض العناصر والمركبات كعوامل حفازة. -5ج

 .والتخلص من النفايات لحماية البيئة يختار افضل الطرق لتنقية المياة -6ج

 يستعمل التماثل فى التعرف على تركيب المتراكبات. -7ج

 يختار طرق سهلة لفصل الغا زات. -8ج

 فى نهاية المقرر يكون الطالب قادرا على: المهارات العامة: -د

 او مع مجموعة من زمالئه مفرداعمل بكفاءة ي - 1د
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 المكتبة او المواقع االلكترونية بحث عن المعلومات سواء فىي  -2د

 يلتزم بالمواعيد والنظام داخل قاعات المحاضرات والمعامل -3د

  .يحل المسائل الكيميائية -4د

 .و المجموعاتحلل معلومات عن العناصر ييجمع و  -5د

 –نتقاليةاألنشاط العناصر  –: الخواص العامة للعناصر االنتقالية العناصر االنتقالية محتوى المقرر: -4

كيمياء مجموعات  –القدرة على تكوين متراكبات  –االلوان والخواص المغناطيسية 

 العناصر االنتقالية.

عدد التناسق  – التناسقية ركباتتسمية الم –: نظرية فيرنر المتراكبات التناسقية

انواع الليجندات و – األمالح المزدوجة– انواع األيزومرزم –والشكل الهندسى 

 المركبات رباعية وسداسية التناسق وثبات المتراكبات. -ات المتراكب

بعض التطبيقات الهامة للمركبات غير العضوية واهمية الكيمياء -: الكيمياء الصناعية

تطبيقات مخططات - صناعة الكلور والصودا الكاوية-عضوية الالصناعية غير 

صناعة  - سمدةصناعة اال-صناعة األمالح غير العضوية -صناعة الحديد والصلب 

دراسة بعض المركبات - دراسة ملوثات المياه وحماية البيئة -األحماض غير العضوية

 فصل وصناعة الغازات-العضوية ووتاثيرها علي البيئهغير 

و و استخدامها فى تقدير بعض العناصر  وزنىاالسس العملية للتحليل ال العملى:

 .المجموعات

 التفاعلية محاضراتلا -1 اساليب التعليم والتعلم: -5

 تجارب عملية -2

 اعداد تقارير -3

 تعلم ذاتي -5

اساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي  -6

 القدرات المحدودة:

 األرشاد الطالبى –الساعات المكتبية 

 تقويم الطالب: -7

 نظرى نصفى امتحان  -1 االساليب المستخدمة: -ا

 عملى نهائى(امتحان   -أعمال سنة   -) عملىامتحان  -2

 نهائى  امتحان نظرى -2

 منتصف الفصل الدراسى التوقيت: -ب

 دراسىالنهاية الفصل 

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

 %( 20امتحان عملى نهائى -% 10أعمال سنة  -)  %30 امتحان عملى -2

 %60 نهائىنظرى  امتحان -3

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

 - كتب ملزمة: -ب

J. D. Lee, Concise Inorganic Chmistry,5- كتب مقترحة: -ج
th

 edition, Blackwell 

Science Ltd, London, (2006). 

- Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey; Murillo, Carlos A.; 

Bochmann, Manfred, Advanced Inorganic Chemistry,6
th

  Edition 

- John Wiley & Sons (1999). 

- A Text-Book Inorganic Chemistry By G. S. Newth, 2009, 

Lightning Source Inc  

او مواقع دوريات علمية او نشرات  -د

 ...........الكترونية

 شبكة المعلومات بالجامعة والمكتبة الرقمية

http://en.wikipedia.org/wiki/Transition_metal 

http://www.chemicalelements.com/groups/transition.html 

http://www.encyclopedia.com/topic/transition_elements.aspx 
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