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العضویة والتناسقیةالكیمیاء المقرر الفصل

مقدمة في الكیمیاء التناسقیة، العناصر االنتقالیة ، الخصائص الكیمیائیة للعناصر االنتقالیة  ، املادةأهداف

والخواص المغناطیسیة، انواع اللیكاندات ، و تسمیة المعقدات التناسقیة ، واالیزومریة الھندسیة 

لتناسقیة ، ونظریات التاصر في المركبات التناسقیة، ونظریة آصرة التكافؤ ونظریة للمركبات ا

المجال البلوري ونظریة االوربیتال الجزیئي وقیم العدد الذري الفعال

تعریف الطالبات بالعناصر االنتقالیة موقع بالجدول الدوري وصفاتھا وممیزات ، والتعرف للمادةاألساسيةالتفاصيل 

كیمیاء التناسقیة وبماذا تختص وماھي االساسیة التي بنیت على اساسھا ، والنظریات على ال

المفسرة لھا مع التعرف على المعقدات من ناحیة تكوینھا واستقراریتھا وتسمیتھا ورسمھا 

الفراغي .

-1الكتب املنهجية Inorganic Chemistry, James, E. Huheeyو Ellen, A. Keiter

.Richard, L. Keiter 1994و

2-Comprehensive coordination chemistry (II) , Jon A. McCleverty and
Thomas J. Meyer Volum 5., 2007.

جامعة -3-النعیمي، نعمان وآخرون(( العناصر االنتقالیة: مبادىء النتاسقیة)) ج-1املصادر اخلارجية
بغداد.

لموصل.جرجیس، عصام (( الكیمیاء التناسقیة)) جامعة ا-1
بازولو ورونالد جونسن ترجمة عجام ، علي فلیح و الطیار ، علي (( الكیمیاء -2

التناسقیة))
(( Richard, L. KeiterوEllen, A. KeiterوJames,E. Huheeyھیوھي -3

1994الكیمیاء الالعضویة)) جزئین (النسخة العربیة واالنكلیزیة 
الكیمیاء الالعضویة والتناسقیة)) المختار ، سعد عزالدین و عبد الغني، احسان (( -4

جامعة الموصل.–
الجنابي، منذر یوسف (( الكیمیاء الالعضویة والحیاة))-5

ت اليوميةاملختربالفصل الدراسيتقديرات الفصل االمتحان النهائياملشروعاالمتحا
%60مثالً - --------%14مثالً %26مثالً 

اسبوعيا و الكيمياء التناسقيةمعلومات اضافية ساعتني عملي اسبوعياً تغطي الفصلني الدراسيني بواقع ساعتني نظر
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