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 الكيمياء التحليليه: وصف المقرر

 

 / و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٌٍجٕبد  خبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 لغُ ػٍَٛ اٌس١بح  اٌمغُ اٌدبِؼٟ / اٌّشوض -2

  BAC 113الكيمياء التحليليه /   اعُ / سِض اٌّمشس -3

  اٌجشاِح اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب -4

 أشىبي اٌسعٛس اٌّزبزخ -5
زعٛس فؼٍٟ ٌسبٌخ اٌزس١ًّ ٚال ٠ٛخذ دساعٗ ٚال ٠ٛخذ دساعٗ ػٓ 

 ثؼذ ٚزغت اٌمٛا١ٔٓ إٌبفزٖ

 االٚي اٌغٕٗ االٌٚٝ / اٌفصً اٌفصً / اٌغٕخ -6

 اٌؼٍّٟ ( 36ٔظشٞ , 36عبػٗ )66 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -7

 2616 -2-15 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  -8

 أ٘ذاف اٌّمشس -9

يهدف املقرر اىل متكني الطالب استيعاب قوانني الكيمياء التحليليو املوجوده حلل املسائل بطريقو منطقيو والية وكيفية حتليل ىذه 
 القوانني اليت تعىن مبشاكل حتضري احملاليل الكيمياويو ومعرفة حساب الرتكيز لكل منها مما يساعد على اختيار  الوزن الدقيق لتحضري 

املطلوب من بني جمموعة حماليل . وكذلك التعرف طرق التحليل احلديثو وخصائصها ومميزاهتا عن السابقو وىي التحليل احمللول 
 الوزين واحلجمي الغنيو عن التعريف وتسخري مصادرىا من اجل حل املسائل املطروحو يف املقرر الدراسي .

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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.



 
 
 
 
 

 ٚاٌزم١١ُِخشخبد اٌزؼٍُ ٚغشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -16

 ٘ذاف اٌّؼشف١خاال -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌّٛخٛدٖ ظّٓ ِدبي رسع١ش اٌّسب١ًٌ اٌى١ّ١ب٠ٚٗ ٚفّٙٙب -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌّٛخٛدٖ ظّٓ ِدبي ٚصْ اٌّٛاد اٌى١ّ١ب٠ٚٗ اٌّخزٍفٗ-2أ

 ِؼشفخ ٚفُٙ و١ف١خ ٚا١ٌخ ػًّ اٌمٛا١ٔٓ ٚفُٙ اعبط ػٍّٙب -3أ
 رٚثبْ اٌّٛاد اٌى١ّ١ب٠ٚٗ ٚاٌزٟ ػٍٝ اعبعٙب رٕٛع رشو١جٙب ٚػًّ اٌّسب١ًٌ اٌّخزٍِٗؼشفخ ٚفُٙ رٕٛع -4أ
 ِؼشفخ غشق اٌزس١ًٍ ٚاعبع١برٙب ٚاٌزؼشف -5أ

 اٌزؼشف  ػٍٝ غشق اٌزسب١ًٌ اٌسذ٠ثٗ ٚو١ف١خ رطج١مٙب ٚرغخ١ش٘ب فٟ زً اٌّشبوً اػالٖ.  -6أ 
 
  ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِحاال  -ة 

 اخز١بس اٌمبْٔٛ إٌّبعت ٌزسع١شِسب١ًٌ ِؼ١ٕٗ ٚزغت زدُ ٘زٖ اٌّسب١ًٌ ٚغج١ؼزٙب – 1ة

 اخز١بس اٌمبْٔٛ إٌّبعت ٌٍجسث ػٓ رسع١ش ِسب١ًٌ ِؼ١ٕٗ ظّٓ رشاو١ض دل١مٗ – 2ة

اخز١بس اٌمبْٔٛ إٌّبعت ِٓ ث١ٓ ِدّٛػخ لٛا١ٔٓ ٠غزط١غ رسع١شٔفظ اٌّسٍٛي ػٓ غش٠ك رس١ٍٍٗ  – 3ة

 ز٠ت االصَ ٌزسع١شاٌّسٍٛيِٚؼشفخ اٌٛصْ ٚزدُ اٌّ

    اخز١بس غش٠مخ زً اٌمبْٔٛ االوفأ ٌسً ِشىٍخ ِؼ١ٕٗ ٚاالثزؼبد ػٓ اعزخذاَ اٌطشق اٌّطٌٛٗ فٟ اٌسً -4ة

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٍٗرٛف١ش ِصبدسغ١ٕٗ ثبالِث 

  رغخ١ش اٌغجّٛسٖ ٌٙذف رؼ١ٍُ اٌطٍجٗ ٚرٛظ١ر خطٛاد اٌسً ٚاعزخشاج إٌزبئح 
  َٚع١ٍخ اٌؼشضاعزخذاData show ٌٗؼشض ثؼط اٌّخططبد ٚاٌشعَٛ اٌزٛظ١س١ 

 ٚ ؼً اٌطٍجٗ ٠غزخشخْٛ اٌخطأخزً ثؼط االعئٍٗ ِغ رؼّذ اززٛائٙب ػٍٝ االخطبء 

  ٟغشذ اعئٍٗ ٚاعزفغبساد ٚخؼً اٌطبٌت اْ ٠زسٛي اٌٝ رذس٠غٟ ثبٌششذ ٚاٌسً ػٍٝ اٌغجٛسٖ ف

 رٍه اٌّشزٍٗ
 ٌ ّؼشفخ ِذٜ رفبػٍٗ ٌٚىٟ ٠ذفغ اٌجم١ٗ اٌٝ االٔزجبٖاعئٍخ ِجبششٖ ٌٚىً اٌطٍجٗ ثبٌزدش٠ح 

 

 

 غشائك اٌزم١١ُ      

 ( ٖاالخزجبساد اٌمص١شquizٗاٌشجٗ اعجٛػ١ ) 
 رمذ٠ُ رمبس٠ش 
 ٖغشذ االعئٍٗ اٌفدبئ١ٗ ٚاٌّزذاخٍٗ ِغ ششذ اٌّبد 
 ٗاالخزجبساد اٌّخزجش٠ 
 ٗاالخزجبساد اٌشٙش٠ٗ ٚاٌفص١ٍ 

 



 

 

 
 اال٘ذاف اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ج

غشذ ِدّٛػخ زٍٛي ٌٕفظ اٌّغأٌٗ ِٕٚبلشزٙب وال ػٍٝ زذٜ ٚرسذ٠ذ غش٠مخ اٌسً إٌّبعجٗ ٌٍّغأٌٗ -1ج

 اٌّطشٚزٗ ِغ اٌٛلٛف ػٍٝ ػ١ٛة ثم١خ اٌطشق

 

 غشذ زٍٛي رسزٛٞ ػٍٝ اخطبء ٚرسذ٠ذ ٘زٖ االخطبء ثؼذ إٌّبلشٗ ِٚؼبٌدزٙب-2ج

 

رىْٛ راد ثمً ِسذد ِٓ ٔبز١ٗ اٌزم٠ُٛ  غشذ اعئٍٗ شف٠ٛٗ اعزثٕبئ١ٗ رسزبج اٌٝ اخبثبد اعزثٕبئ١ٗ ز١ث-3ج

 ٚاٌذسخبد ِّب رىْٛ زبفض لٛٞ ٌشبسوخ اٌطٍجٗ ٚاٌزٕبفظ ٚاٌزغبثك ػٍٝ زٍٙب 

 

 اخز١بس اٌمبْٔٛ االٔغت ثؼذ ػشض اٌج١بٔبد اٌّزٛفشٖ ِٓ اخً رطج١ك  -4ج

 

 غشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌطٍجٗ ٚاٌزطشق اٌٝ إٌّبلشبد اٌزٟ رطشذ فٟ اثٕبء اٌّسبظشٖ ِٚسبٌٚخ اششان 

 رفبص١ً االِٛس ِٕٚبلشزٙب ِٕبلشٗ ِٛظٛػ١ٗ ِٚٛخٙٗ

 

 

 غشائك اٌزم١١ُ    

 رم١١ُ شفٛٞ ػٓ غش٠ك اششان اٌطٍجٗ فٟ إٌّبلشبد 
 ( ٖاالخزجبساد اٌمص١شquiz) 
 ٞاالخزجبساد اٌّخزجش٠ٗ ٚثشىً رسش٠ش 
 ٗاالِزسبٔبد اٌشٙش٠ٗ ٚاٌفص١ٍ 

 

 

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚاٌّٙبساد   -د 

.) 

 اػذاد اٌزمبس٠ش ثبٌجسث فٟ اٌشجىٗ اٌؼٕىجٛر١ٗ اٚ اٌّىزجٗ اٚ اٌّصبدس-1د

 رٕج١ٗ ػٍٝ االخطبء اٌّٛخٛدٖ فٟ اخبثبد اٌطٍجٗ اٌشف٠ٛٗ ِٕٚبلشزٙب ٌّؼشفخ االخطبء-2د

 رٕج١ٗ ػٍٝ االخطبء اٌّٛخٛدٖ فٟ اخبثبد اٌطٍجٗ اٌزسش٠ش٠ٗ ٚاٌزأش١ش ػ١ٍٙب ٌزٛظ١سٙب ٌٍطبٌت -3د

 -3د

 

    -4د



 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشخبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛزذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛظٛع
 غش٠مخ اٌزم١١ُ غش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 

رؼش٠ف ػٍُ اٌى١ّ١بء 

ٚالغبِٗ ٚرطج١ك 

 اٌم١بعبد فٟ اٌى١ّ١بء

اٌؼٍّٟ : اسشبداد 

 اٌغالِٗ ا١ٌّٕٙٗ

Definition and 
application 

رٛف١ش 

 ِصبدس,

 اٌغجٛسٖ ٚ

Data 
show  

غشذ االعئٍٗ 

اٌفدبئ١ٗ 

ٚاٌّزذاخٍٗ ِغ 

 اٌششذ

2 4 

أٛاع اٌّٛاد 

 ٚخٛاصٙب

اٌؼٍّٟ : اٌزؼشف 

ػٍٝ االدٚاد 

 ٚاالخٙضٖ اٌّخزجش٠ٗ

Types of 
chemicals and 
charactaristics 

 رٛف١ش ِصبدس

 اٌغجٛسٖ

Data 
show 

Quizٚ 
غشذ االعئٍٗ 

اٌفدبئ١ٗ 

ٚاٌّزذاخٍٗ ِغ 

 اٌششذ

3 4 

اٌى١ّ١بء اٌزس١ٍ١ٍٗ 

اٌزس١ًٍ  -ٚالغبِٙب :

 اٌٛصٟٔ

اٌؼٍّٟ : غشق 

 اٌزؼج١ش ػٓ اٌزشاو١ض

Types of 
Analytical 

chem. :- 
Gravimetric 

analysis 

 رٛف١ش ِصبدس

 اٌغجٛسٖ

Data 
show 

Quizٚ 
غشذ االعئٍٗ 

 اٌفدبئ١ٗ ٚاي
ِزذاخٍٗ ِغ 

 اٌششذ

4 4 

 اٌزس١ًٍ اٌسدّٟ

اٌؼٍّٟ :رسع١ش 

ِسٍٛي زبِط 

ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه 

 ثزشاو١ض ِخزٍفٗ

Volumetric 
analysis 

رٛف١ش 

 ِصبدس,

 اٌغجٛسٖ ٚ

Data 
show 

Quizٚ 

غشذ االعئٍٗ 

اٌفدبئ١ٗ 

 ٚاٌّزذاخٍٗ ِغ 

 اٌششذ

5 4 

 اٌزٚثب١ٔٗ

 

اٌؼٍّٟ :رسع١ش  

ِسٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ 

اٌصٛد٠َٛ ثزشاو١ض 

 ِخزٍفٗ

The  solubility 

رٛف١ش   

 ِصبدس,

 اٌغجٛسٖ ٚ

Data 
show 

رٛف١ش 

 اٌزمبس٠ش,
غشذ االعئٍٗ 

اٌفدبئ١ٗ 

ٚاٌّزذاخٍٗ ِغ 

 اٌششذ

6 4 

اٌّسب١ًٌ : أٛاػٙب 

 ٚصفبرٙب

اٌؼٍّٟ :رسع١ش 

ِسٍٛي لبػذٖ ل٠ٛٗ 

ِٚؼب٠شرٗ ِغ ِسٍٛي 

 لٛٞل١بعٟ ٌسبِط 

The solutions: 
Types  and   

charactarastics 

رٛف١ش 

 ِصبدس,

 اٌغجٛسٖ ٚ

Data 
show 

Quizٚ 

غشذ االعئٍٗ 

اٌفدبئ١ٗ 

ٚاٌّزذاخٍٗ ِغ 

 اٌششذ

7 4 

اٌزؼج١ش ػٓ و١ّخ 

 اٌّبدٖ

اٌؼٍّٟ: رسع١ش 

ِسٍٛي ل١بعٟ 

The expression 
of quantity 

material 

 رٛف١ش ِصبدس 

 اٌغجٛسٖ 

 

Quizٚ 

غشذ االعئٍٗ 

اٌفدبئ١ٗ 

ٚاٌّزذاخٍٗ ِغ 



 اٌششذ ٌىبسثٛٔبد اٌصٛد٠َٛ

8 4 

إٌظش٠ٗ 

اٌىشِٚٛفٛس٠ٗ 

 ٌٍذالئً

اٌؼٍّٟ : رؼ١١ٓ و١ّخ 

زبِط اٌخ١ٍه فٟ 

 اٌخً

Chromophor 
theory of 

Indicators  

اٌغجٛسٖ ٚ 

Data 
show 

Quiz  ٚغشذ

 االعئٍٗ

 االِزسبْ االٚي 4 9
First seasonal 

exam 
  

10 4 

االط ِم١بط 

ا١ٌٙذسٚخ١ٕٟ 

 ٌٍّسب١ًٌ
اٌؼٍّٟ :رؼ١ٓ ٔغجخ 

اٌىبسثٛٔبد 

ٚاٌج١ىبسثٛٔبد فٟ 

 ِض٠ح ِّٕٙب

pH of  solutions ٖاٌغجٛس 
Quiz  ٚغشذ

 االعئٍٗ

11 4 

اٌّسب١ًٌ إٌّظّٗ  

 اٌؼٍّٟ: رسع١ش

اٌّسب١ًٌ إٌّظّٗ 

ٚسعُ ِٕس١ٕبد 

اٌزغس١ر ثأعزؼّبي 

 ِسٍٛي اٌذ١ًٌ اٌشبًِ

 

Buffer solutions  ٖاٌغجٛس 

رمذ٠ُ اٌزمبس٠ش 

ٚغشذ 

 االعئٍٗ

12 4 

رطج١مبد اٌّسب١ًٌ 

 إٌّظّٗ

اٌؼٍّٟ: رمذ٠ش اٌؼغشٖ 

 فٟ اٌّبء

Applications 
اٌغجٛسٖ 

ٚData 
show 

 غشذ االعئٍٗ

13 4 

 اٌشذٖ اال١ٔٛ٠ٗ

اٌؼٍّٟ: رسع١ش 

ِٚؼب٠شح ِسٍٛي ِٓ 

 ثشِٕىٕبد اٌجٛربع١َٛ

Ionic strength ٖاٌغجٛس 
Quiz  

ٚغشذ 

 االعئٍٗ

14 4 

 االصِضٖ

اٌؼٍّٟ: رسع١ش 

ِٚؼب٠شح ِسٍٛي 

 ثب٠ٛوجش٠زبد

Osomosis 

اٌغجٛسٖ 

ٚData 
show 

 غشذ االعئٍٗ

15 

 

 

 

 
االِزسبْ اٌثبٟٔ 

 ٚإٌٙبئٟ

Second 
seasonal exam 

  



 

 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .1

 

 اٌىزت اٌّمشسح ٚاٌّطٍٛثخ: -1

      

 1988  . كيمياء حتليلو / د.ىادي كاظم عوض- 
م. ساجده عبد احلميد                                               

  1985. الكيمياء العامو / د.سامي عبد علي
                                                    د.بديع علي امحد  

 

 اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2

 Quantitative  Analysis by V.Alexeyev,1985 
     

 

اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  - أ

 )اٌّدالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش,....(
  

اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخ ,ِٛالغ  - ة

 االٔزش١ٔذ....
    

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -12

  Knowledge of materials  and concentrations اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 غبٌت 26 زغت زدُ اٌمبػٗ اٌذساع١ٗ ٚزغت رمغ١ُ  اٌشؼت  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 غبٌت45 زغت زدُ اٌمبػٗ اٌذساع١ٗ ٚزغت رمغ١ُ  اٌشؼت  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 46 06 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع  قدرتو على أدارة الصف وتعزيز -2

 الطلبة
06 26 

 26 06 قدرتو على وضع أسئلة امتحانيو شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 36 06 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيو -4
 


