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 ((السنوية أستمارة الخطة التدريسية )) 

 :التدريسي اسم عبد السالم عبد الكريم0د

Dr.salamalkhteeb@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 :اسم المادة الكيمياء الالعضوية

ساعات اسبوعيا  2سنوي بمعدل /     المرحلة الثانية  :مقررالفصل 

ب هم الم ستيعاب وف لى ا قادرا ع لب  عل الطا في ج سية  فاهيم االسا ادئ والم

 :ةالماد أهداف الكيمياء الال عضوية الجزء الثاني ومعرفة كيفية تطبيق هذة المفاهيم 

العناصر المتمثلة , الخواص الدورية للعناصر 

خضائصها الفيزيائية والكيميائية والعناصر الرئيسة 

للمجاميع من االولى الى مجموعة من العناصر النبيلة 

المغناطيسة وجهود االقطاب والحوامض والكيمياء 

 والقواعد وعناصر التماثل

 :ةالتفاصيل االساسيه للماد

نعمان سعد الدءين ود منذر يوسف .د:.تاليف ,  القسم الثاني \/الكيمياء الالعضوية : الكتاب المنهجي

 الجنابي
 :ةالكتب المنهجي

منذر يوسف الجناني.د/ الكيمياء الالعضوية والحياة   

Principle of inorganic chemistry/cotton and 

wilkinson 

 :ةالمصادر الخارجي

 االمتحان النهائي

00%  
 المختبرات

 50   الفصل الثاني

% 
%50  الفصل االول  الفصل الدراسي 

 األول نظري علمي  نظري علمي %8 نظري علمي

 %17 %8 %17 %8 %34 %16 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الدراسي االولاالفصل  – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

قواعد السالمة  

في تداول 

المواد 

الكيميائية 

والتعرف  على 

القواعد السالمة 

 المهنية

الجدول الدوري والتوزيع  -

  االلكتروني 

2/10/2014 

1 

تحضير هيدروكسيد  

 الصوديوم 
-  

, الهيدروجين ومركبات الهيدروجين 

, وخواص الهيدروجين الفيزياؤية 

 وتصنيف عنصر الهيدروجين

9/10/2014 

2 

التركيز الموالري  

لهيدروكسيد 

 الصوديوم 

االصرة الهيدروجنية ,الهيدريدات  -  

16/10/2014 
3 

و الخواص العامة ,والعناصر القلوية  تنقية ملح الطعام      IA مرة االولى الز

/ 23/10/2014 
4 

وشذوذ الليثيوم في , المركبات  المعقدة / التفاعالت الكيميائية / الزمرة االولى  تحضير شب البوتاس  

استعماالت عناصر الزمرة , خواض   30/10/2014 
5 

الكشف عن ايونات  

 شب البوتاس 
فلزات االتربة القلوية / الزمرة الثانية  -  

6/11/2014 
6 

عدد جزئيات حساب  

ماء التبلور في 

 شب البوتاس 

  تكاملة  الزمرة الثانية  -
13/11/2014 

7 

تحضير شب  

 الكروم
زمرة اليورون  / الزمرة الثالثة   

20/11/2014 
8 

الكشف هن ايونات  

 شب الكروم 
زمرة اليوردن / تكملة الزمرة الثالثة   

27/11/2014 
9 

معقدات الكالسيوم  

 والمغنيسوم
زمرة / الزمرة الرابعة  -

 4/12/2014 الكاربون
11 

تفاعالت ايون  

 المغينسوم
 تكملة الزمرة الرابعة 

11/12/2014 

11 

تحضير  

كلوريدالباريوم 

 المائي 

زمرة / الزمرة الخامسة 

 18/12/2014 النتروجين
12 

   
 

13 
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 عطلة نصف السنة

 

 :توقيع العميد                            :                                  األستاذوقيع ت

 

 

 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                      

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

تحضير ثالثي اوكز  

االتو الومنيات 

البوتاسيوم 111  

وكسجين زمرة اال/ الزمرة السادسة   

1/2/2015 
1 

الكشف عن عناصر  

معقد االوكزاالت مع 

 االلمنيوم 

زمرة االوكسجين / الزمرة السادسة   
8/2/2015 

2 

تحضير سداسي  

ثايويوريا تترات 

 الرصاص

/ الزمرة السابعة 

 15/2/2015 زمرة الهالوجينيات 
3 

تحضير ثنائي ايودات  

ثنائي  11النحاس 

 الماء 

/ الزمرة السابعة  -

 22/2/2015 زمرة الهالوجنيات 
4 

 زمرة العناصر النبيلة  تحضير ثنائي ايودات  
1/3/2015 

5 

تحضير ثايوكبريتبات  

الصزديوم خماسية 

 الماء 

زمرة العناصر النبيلة    -  
14/3/2015 

6 

 الكيمياء المغناطيسية  - = 
15/3/2015 

7 

تحضير كبرتيات  

رباعي امين 

النحاس احادي 

 الماء

 ا 

مياء المغناطيسية الكي  22/3/015 

8 

 = 

============= 
 جهود االقطاب 

29/3/2015 
9 

  

 

 

============ 

  

 

 

================================ 

 

 
 

5/4/2015 

11 

امتحان             امتحان   
12/4/2015 

11 

مع تشجيع حامض ضعيف  

 قاعدة قوية 
  الحوامض والقواعد 

19/4/2015 
12 

مزيج من  تحليل 

الكاربونات 

 والهيدروكسييد

التماثل    
3/5/2015 

13 
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 7/5/2015 مراجعة عامة 

14 

     
 14/5/2015 االمتحان               

15 

      16 

 

 :توقيع العميد:                                                              توقيع األستاذ
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