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 المالحظات يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

لقياسات ا -مقدمه عن علم الكيمياء  1-16-2614 1

 في الكيمياء

  السالمه المختبريه

التعرف على االدوات  الماده وخواصها 8-16 2

 واالجهزه المختبريه

 

-:الكيمياء التحليليه واقسامها 11-16 3

 التحليل الوزني

بتراكيز  تحضير محاليل

 مختلفه

 

تحضير محلول ماده  التحلبل الحجمي 22-16 4

بتراكيز ( HCL)سائله 
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  امتحان امتحان 20-11 9
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والبيكاربونات في مزيح 

 منهما
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 نترات الفضه
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 بطريقة مور

 

  تحانام امتحان 14-1 10
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Course Instructor Iman hashim Abdul Razzaq 
E_mail Imanhashim29@yahoo.com 

Title General chemistery 

Course Coordinator Analytical chemistery 
 
Course Objective 
 

Identification  of  types the solutions and expression methods 
for  concentrations 

 
Course Description 
 

Types of Qualitative and Quantitative anylsis –properties of 
solutions  and concentrations 

 
Textbook 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 2614-16-1 Introduction of 

chemistery-measurments 

of chmestery 

The Safety of 

Laboratory 

 

2 16-8 The substance and their 

properties 

The Identification of 

Lab.Tools and 

apparatus 

 

3 16-11 Parts of analytical 

chemistry: Gravemetric 

analysis 

Preparation of 

solutions with 

different 

concentrations 

 

4 16-22 Volumetri Analysis Preparation the liqud 

substance 

solution(HCL) with 

different concentratios 

 

 

5 16-29  

Types of Solutions 

Preparation the solid 

substance 

Solution(NaOH) with 
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 different concentratios  

6 11-1 The expression of amount 

Substance  

Preparation of Sodium 

hydroxide solution (0.1 

N) and comparison in 

Standard Solution of 

hydrochloric acid  

 

7 11-12  

The properties of Water 

Determination of the 

hard water 
 

8 11-19 The Solubility Preparation of 

Standard Solution of 

Sodium carbonate 

 

9 11-20 Examination Examination  

10 12-3 Explain the Indicators work 

by  Theories  

Determination of 

Carbonate and 

Biocarbonate 

percentage in mixture 

for them 

 

11 12-16 The pH Preparation and 

Standrization of 

Potassium 

permanganate 

Solution(o.1N)  

 

12 12-12 The Buffer Solutions Determination of Acetic 

acid in Vinegar 
 

13 12-24 The practical Applications 

for Buffer Solutions  

 Preparation ofدليل

Buffer Solution and 

plot The Titration 

curves by indicator 

 

14 12-31 Osomosis andOsomosis 

Pressure 

Preparation and   

Standrization of Silver 

nitrate solution 

 

15  1-8 Dialsis  تعيين كمية الكلوريد بطريقة

Determination of 

soluble Chloride by 

Mohr
,
s methode 

 

16 1-10 Examination Examination  

Half-year Break 
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