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تعلم الطالب اساسیات الكیمیاء التحلیلیة وباالخص الكیمیاء التحلیلیة الحجمیة والتعرف على كیفیة اجراء 
وانواع حسابات التوازنات الكیمیائیة وكذلك التعرف على انواع التسحیحات الكیمیائیة واھم التطبیقات 

ئل وكذلك طرق حساب الدالة كما یتعرف الطالب على مختلف انواع الدال. عوامل االكسدة واالختزال
 .الحامضیة لمختلف انواع المحالیل

 
مما یؤھلھم  تحلیلیةمة الخاصة بمادة الكیمیاء التدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالز

 لتحلیلیةا للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء
 

 

 

 

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 م والتقییموطرائق التعلیم والتعل مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

   تحلیلیة الحجمیةالمعرفة والفھم للكیمیاء ال تمكین الطلبة من الحصول  على -1أ
  نواع وطبیعة المحالیللحصول  على المعرفة والفھم  التمكین الطلبة من ا -2أ
ابات الدوال وحس  اللیة التسحیحات الحجمیةلفھم تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وا  -3أ

  الحامضیة للمحالیل والتعبیر عن تراكیز المواد في المحالیل
 تحلیلیة الحجمیةللتجارب العملیة للكیمیاء التمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  یل تحلالتذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  حجميفكیر والتحلیل الكیمیائي  التزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات الت   -
تتطلب   تحلیلیة الحجمیةلمناقشة مواضیع الكیمیاء ال خالل المحاضرات تكوین مجموعات نقاشیة  -

  التفكیر والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  بة بنشاطات الصفیة تتعلق بالمادةتكلیف الطل -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  ونشاطات الصفیة والحضور والنشاط الصفي بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  ة األھداف الوجدانیة والقیمی -ج
تحلیلیة الحجمیة وباللغة باالطار الفكري للكیمیاء  التمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -1ج

  .االنكلیزیة
   معرفة كیفیة اجراء التسحیحات بانواعھا تمكین الطلبة من -2ج
    التحلیلیةالكیمیاء حسابات مشاكل المرتبطة بتمكین الطلبة  من حل ال -3ج
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  یم والتعلم طرائق التعل    
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  حجميفكیر والتحلیل الكیمیائي  التزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات الت   -
تتطلب   ةتحلیلیة الحجمیلمناقشة مواضیع الكیمیاء ال تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات  -

  التفكیر والتحلیل 
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
  تكلیف الطلبة بنشاطات الصفیة تتعلق بالمادة -
 

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
 بیتیة  ونشاطات الصفیة والحضور والنشاط الصفيدرجات محددة بواجبات   - 5

 

  ).والتطور الشخصي  المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 والمراكز البحثیة لمشاریع لالزیارات المیدانیة   -
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 المقرر بنیة .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعريف الطالب بالكيمياء  4 1

  التحليلية 

مقدمة عن الكيمياء التحليلية 

  وانواعها وتطبيقا�ا

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
نات االمتحا

  الشھریة
 

تعريف الطالب بالتحليل  4 2

  احلجمي

التحليل احلجمي ومتطلباته 

  وانواع احملاليل ومواصفا�ا

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية التعبري  4 3

 عن الرتكيز

طرق التعبري عن تركيز احملاليل 

  واهم القوانني املستخدمة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب كيفية حل  4 4

 املسائل الرياضية

حل امثلة رياضية حلسابات 

  تركيز احملاليل املختلفة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب حبسابات  4 5

 التوازنات الكيميائية 

التوازنات الكيمائية وثوابت 

التوازن وكيفية االستفادة منها 

  يف حسابات التوازن الكيميائي

 = ا شو السبورة والدات

تعريف الطالب بانواع احلوامض  4 6

 والقواعد

احلوامض والقواعد وانواعها 

والقرينة وامالحها وحسابات 

  تركيز اهليدروجني

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بانواع  4 7

 التسحيحات

انواع التسحيحات وكيفية 

اجراء حسابات التسحيح 

  وكيفية اختيار الدالئل

 = ا شو السبورة والدات

 =    الفصل االول –ول امتحان ا 4  8

تعريف الطالب بتسحيحات   4  9

 التعادل

  تسحيحات احلامض والقاعدة

  وانواعها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتسحيحات  4  10

 احلوامض والقواعد القوية

تسحيحات احلوامض والقواعد 

القوية وحسابات التسحيح 

  ةوانواع الدالئل املستخدم

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتسحيحات  4  11

 احلوامض والقواعد الضعيفة

تسحيحات احلوامض والقواعد 

الضعيفة وانواعها وكيفية اجراء 

  احلسابات 

 = السبورة والداتا شو 

احملاليل املنظمة ومواصفا�ا  تعريف الطالب باحملاليل املنظمة 4  12

وكيفية حتضريها واجراء حساب 

  الدالة احلامضية هلا

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالعوامل املؤثرة  4  13

 على الدالة احلامضية للمحلول

حامضية احملاليل والعوامل 

املؤثرة عليها مثل القوى 

االيونية ومعامل الفعالية 

 = السبورة والداتا شو 
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  واحلوامض والقواعد القوية

تعريف الطالب باالمحاض  4  14

 ملتعددةا

احلوامض املتعددة وكيفية 

حساب الدالة احلامضية وكيفية 

  اجراء التسحيحات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتطبيقات  4  15

 تسحيحات التعادل

اهم تطبيقات تسحيحات 

التعادل يف جمال البيئة 

والصناعة والتحاليل البايولوجية 

  وغريها

 = السبورة والداتا شو 

 =    الفصل االول –ن ثاين امتحا 4  16

تعريف الطالب بتسحيحات  4  17

 الرتسيب

تسحيحات الرتسيب وامهيتها 

  وكيفية اجراء احلسابات

 = السبورة والداتا شو 

انواع الدالئل املستخدمة يف  تعريف الطالب بدالئل االمتزاز 4  18

  تسحيحات الرتسيب

 = السبورة والداتا شو 

ق تعريف الطالب باهم طر  4  19

 تسحيحات الرتسيب

تسحيحات مور وفوهلارد 

  وفاجان

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باهم تطبيقات  4  20

 تسحيحات الرتسيب

تطبيقات تسحيحات الرتسيب 

يف جمال التحاليل الكيمائية 

  بكل انواعها

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتسحيحات  4  21

 التعقيد

ية تكوين املعقدات وماه

  تسحيحات التعقيد 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب حبسابات  4  22

 تسحيحات التعقيد

املواد املستخدمة يف التعقيد 

وكيفية اجراء التسحيح وكيفية 

  اجراء احلسابات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باهم الدالئل  4  23

املستخدمة يف تسحيحات 

 التعقيد

واعها وكيفية دالئل التعقيد وان

اختيار الدليل املناسب وكيفية 

 عمل الدليل

 = 

 = السبورة والداتا شو   فصل ثاين –امتحان اول  4  24

تعريف الطالب بتطبيقات  4  25

 تسحيحات التعقيد

تطبيقات تسحيحات التعقيد 

يف جمال التحاليل الكيمائية 

  بكل انواعها

 = السبورة والداتا شو 

تسحيحات تعريف الطالب ب 4  26

  االكسدة واالختزال

االكسدة واالختزال وماهي 

  العوامل املؤكسدة واملختزلة

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بكيفية حساب  4  27

 جهد القطب واخللية

االقطاب املختزلة واملؤكسدة 

وانواعها وجهودها وجهد 

  اخللية وحسابه

 = السبورة والداتا شو 

ية اجراء تعريف الطالب بكيف 4  28

 حسابات التسحيح

تسحيحات االكسدة 

واالختزال وكيفية اجراء 

احلسابات جلهد القطب اثناء 

 = السبورة والداتا شو 
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 البنیة التحتیة  .12

 Fundamentals of Analytical :1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Chemistry, Douglas A. Skoog and 
Donald M. West       Eight Edition  

 

 Analytical Chemistry, Gary :1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
Christian      Sixth Edition 
2: Chemical Analysis, Modern 
Instrumentation Methods and 
Techniques, Francis Rouessac and 
Annick Rouessac      Second Edition 
3: Modern Analytical Chemistry, 
David Harvey 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

-  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .مام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلماإلل  •
  .یمیاء التحلیلیةالكفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  

التسحيح وجهود املواد اثناء 

  التسحيح

دالئل االكسدة واالختزال  تعريف الطالب بانواع الدالئل 4  29

  وانواعها

 = السبورة والداتا شو 

نواع  العوامل تعريف الطالب با 4  30

 املؤكسدة واملختزلة

العوامل املؤكسدة واملختزلة 

  وانواعها وتطبيقا�ا

 = السبورة والداتا شو 

       فصل ثاين –امتحان ثاين    31
- 


