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التعرف على  طرائق التحلیل الوزني وخطوات التحلیل  تعلم الطالب اساسیات الكیمیاء التحلیلیة وباالخص
الوزني والمعامل الوزني والمرسبات العضویة والالعضویة وذوبانیة الرواسب والعومل المؤثرة علیھا 

في محالیل متجانسة وانواعھ  والتكوین البلوري والغروي للرواسب  وثلوث الراسب  ومعنى الترسیب
  والكواشف العضویة ومعالجة البیانات التحلیلیة 

و الفصل بالتقطیروالفصل باالستخالص یائي الفصل بالترسیب  الكھربائي والكیم: الفصل وطرائق 
والفصل بكروماتوغرافیا الورق وكروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة وكروماتوغرافیا الغاز وكروماتوغرافیا 

 .ئل عالي االداء وطرائق الفصل بالتبادل االیوني السا
تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة بمادة الكیمیاء التحلیلیة مما یؤھلھم 

  التحلیلیة 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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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ف المعرفیة ھدااأل -أ

     التحلیلة تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لالطار الفكري للكیمیاء     -  1أ
  تمكین الطلبة  من الحصول على المعرفة  والفھم للمعاییر الكیمیائیة الدولیة -2أ
  تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للقوانین الكیمیاء  -3أ
  الوزني وطرائق الفصل من الحصول  على المعرفة والفھم لمعاییر التحلیل الكیمیائي  تمكین الطلبة -4أ
  تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لقانون االستخدام الخاطئ للمواد الكیمیائیة  -5أ

 

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل الكیر وتذالمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -أ
  الشرح والتوضیح    -ب 
  فكیر والتحلیل الكیمیائي  تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات الت   -ج
  تتطلب التفكیر والتحلیل التحلیلیة ت نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاءتكوین مجموعا  -د

  تزوید الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البیتیة للمفردات الدراسیة  -ھـ 
  مطالبة الطلبة بزیارة المكتبة  للحصول على معرفة اكادیمیة  تتعلق بالمفردات الدراسیة  -و
طلبة من خالل زیارة المواقع االلكترونیة للحصول على معرفة  اضافیة للمواد تحسین مھارات ال  -ز

  الدراسیة
 

 طرائق التقییم      

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

 

  نیة والقیمیة األھداف الوجدا -ج
  تمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري للكیمیاء  - 1ج         

  تمكین الطلبة من حل المشاكل المترابطة بمعاییر الكیمیاء الدولیة -2ج
  المالحظة واالدراك -3ج
   التحلیل والتفسیر -4ج    
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  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  تالمھارا(المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة- د 
  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة باالطار الفكري والمعاییر الكیمیائیة الدولیة  - 1د
تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة بقوانین الشركات وبمعاییر التدقیق الكیمیائي  - 2د

   الدولیة
تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  بنظم الكلفة  لالستیراد المواد الكیمیائیة  - 3د

  وبقانون معاقبة  المسیئین االستخدام 
 تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  بالكیمیاء باللغة االنكلیزیة -4د   
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  جات التعلم المطلوبةمخر الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعريف الطالب بالكيمياء  4 1

  التحليلية الوزنية

مقدمة وفكرة عامة عن 

التحليل الوزين واملبادئ 

  االساسية

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

 = السبورة والداتا شو   النمذجة ومعاجلة النماذج   بالنمذجة تعريف الطالب  4 2

بتصنيف طرائق تعريف الطالب  4 3

 التحليل الوزين 

 الرتسيب ، طرائق احلليل الوزين

صفات الرواسب املعتمدة  ،

  يف التحليل الوزين

 = السبورة والداتا شو 

حبسابات تعريف الطالب  4 4

 التحليل الوزين 

, سابات التحليل الوزين ح

  امثلة ومسائل , املعامل الوزين 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باملرسبات  4 5

  العضوية والالعضوية

املرسبات العضوية والالعضوية 

وانوعهما والشروط الواجب 

  توفرها يف املرسب

 = السبورة والداتا شو 

حاصل االذابة ، الذوبانية  الذوبانية تعريف الطالب  4 6

حاصل االذابة يف ،تطبيقات 

  الرتسيب ، امثلة ومسائل 

 = السبورة والداتا شو 

العوامل املؤثرة  تعريف الطالب 4 7

 على الذوبانية 

العوامل املؤثرة على الذوبانية ، 

احمللول  pHااليون املشرتك ،

وتأثريه ،االيون املعقد وتأثري 

االيون املعقد على حاصل 

  أمثلة ومسائل ، االذابة  

 = السبورة والداتا شو 

الفصل  –االمتحان االول  4  8

 االول

     

العوامل املؤثرة  تعريف الطالب 4  9

 على الذوبانية 

لعوامل املؤثرة على الذوبانية ا

درجة احلرارة  وتأثريها ،نوع 

املذيب طبيعته وتاثريه، تاثري 

التحلل املائي للملح شحيح 

  الذوبان ،أمثلة ومسائل 

 = السبورة والداتا شو 

بالتكوين تعريف الطالب  5  10

 البلوري للراسب 

التكوين البلوري للراسب ، 

  وصفا]احجم الدقائق ومنوها 

 = ورة والداتا شو السب

تعريف الطالب بالتكوين  5  11

 الغروي للراسب 

التكوين الغروي للراسب 

  وصفا]ا ،حجم الدقائق

 = السبورة والداتا شو 

 Von تعريف الطالب مبعادلة  4  12

Weimern  

 Von معادلة  

Weimern  وتكوين

 = تا شو السبورة والدا
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الرواسب ، سرعة تكون 

  اسب وعالقتها باملعادلة و الر 

تلوث الراسب وأثره على دقة  بتلوث الراسب تعريف الطالب  4  13

النتائج ، انواع امللوثات ، 

التلوث بالرتسيب املشارك ، 

التلوث بالرتسيب الالحق 

جتنب التلوث و معاجلة ،

  امللوثات املختلفة

 = السبورة والداتا شو 

مبحاليل غسل  تعريف الطالب 4  14

 الراسب

لراسب ، تأثريها حماليل غسل ا

  على الرواسب ، مميزا]ا

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب خطوات  4  15

 التحليل الوزين 

وزن : خطوات التحليل الوزين 

العينة ، النمذجة ، اذابة العينة 

، هضم ، ترسيب النموذج 

  الراسب

 = السبورة والداتا شو 

خطوات تعريف الطالب  4  16

 التحليل الوزين

ة خطوات التحليل الوزين  تكمل

غسل الراسب ، حرق :

  الراسب و تفكك الراسب 

 = السبورة والداتا شو 

الفصل _ االمتحان الثاين  4  17

 االول 

    

بالرتسيب يف تعريف الطالب  4  18

 حماليل متجانسة 

الرتسيب يف حماليل متجانسة ، 

انواعه وتطبيقاته املختلفة يف 

  التحليل الوزين 

 = لداتا شو السبورة وا

بالكواشف  تعريف الطالب 4  19

 العضوية

الكواشف العضوية ، انواعها ، 

احملاسن واملساوئ وأمثلة 

  . تطبيقية عنها

 = السبورة والداتا شو 

مبعاجلة البيانات  تعريف الطالب 4  20

  التحليلة 

 ، معاجلة البيانات التحليلية

القوانني االحصائية وامثلة 

  ومسائل 

 = لداتا شو السبورة وا

فكرة عامة عن طرائق الفصل  بطرائق الفصل  تعريف الطالب 4  21

وامهيتها يف التحاليل واالخطاء 

  . الناجتة عن طرائق الفصل 

 = السبورة والداتا شو 

 تصنيف طرائقتعريف الطالب ب 4  22

 الفصل التحليل

الفصل تصنيف طرائق 

  التحليلي واقسامها بالتفصيل

 = و السبورة والداتا ش

الفصل تعريف الطالب ب 4  23

 بالرتسيب 

الفصل : الفصل بالرتسيب 

بالرتسيب التجزيئي ، الفصل 

عوامل بالرتسيب الكهربائي ،

 احلجب ،وازالة احلجب ، 

الفصل بالرتسيب الكيميائي 

 = السبورة والداتا شو 
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 واالمثلة التطبيقية 

الفصل  -  االمتحان االول 4  24

 الثاين

   

بالفصل  الطالب تعريف 4  25

 بالتقطري

الفصل بالتقطري ، انواعه 

،وكيفية الفصل ، العوامل 

  املؤثرة واالمثلة التطبيقية 

 = السبورة والداتا شو 

ريف الطالب بالفصل تع 4  26

  باالستخالص 

الفصل باالستخالص املبادئ 

االساسية ، القوانني الرياضية 

لالستخالص ، كفاءة الفصل 

  وانظمة االستخالص 

 = السبورة والداتا شو 

لب بالعوامل املؤثرة تعريف الطا 4  27

على الفصل باالستخالص 

 وتقنيات االستخالص

العوامل املؤثرة على الفصل 

  pHتاثري : باالستخالص 

،تاثري التجمع ، تاثري تكوين 

املعقدات ، تقنيات 

  االستخالص وامثلة وتطبيقات 

 = السبورة والداتا شو 

الب بالفصل تعريف الط 4  28

 بالكروماتوغرافيا

طرائق الفصل بالكروماتوغرافيا 

فكرة عامة ، التصنيف ، الطور 

السكن والطور املتحرك 

،كروماتوغرافيا االمتزاز 

،كروماتوغرافيا التجزؤ 

،كروماتوغرافيا الورق 

  ،كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة

 = السبورة والداتا شو 

بالفصل  تعريف الطالب 4  29

 وماتوغرافيابالكر 

الفصل بكروماتوغرافيا الغاز ،  

الفصل بكروماتوغرافيا السائل 

الطور ، HPLCعايل االداء 

املتحرك ، الطور  الساكن و

االعمدة ، تقنية الفصل ، 

املواد اليت ميكن فصلها ،تاثري 

زمن االحتجاز ، درجة احلرارة ،

،  Van Deemterمعادلة 

درجة الفصل ومعادلة برونيل ، 

ارتفاعها ( ئح النظرية الصفا

وامثلة ومسائل ) وتاثريها

  . تطبيقية 

 = السبورة والداتا شو 

بالفصل تعريف الطالب  4  30

 بالتبادل االيوين 

الفصل باتبادل االيوين ، 

املبادئ واملتطلبات االساسية 

للمبادالت االيونية ، املبادالت 

االيونية املوجبة والسالبة ، 

 = 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   

الكیمیاء التحلیلیة المدخل الى طرائق الفصل ،تالیف : 4
الدكتور صفاء رزوقي المرعب، جامعة بغداد ،كلیة 

 . 1988ابن الھیثم ، –التربیة 
اسس الكیمیاء التحللیة ،   الدكتور مؤید قاسم : 5

،جامعة الموصل د الغبشة العبایجي والدكتور ثابت سعی
،1983.  

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

www.chemicalprocessing.com 

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

 .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •

  .االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمیة في الكیمیاء التحلیلیة  •
  .  تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  

ية ، تصنيف املبادالت االيون

انتقائية املبادل االيوين ، سعة 

املبادل االيوين واالمثلة 

والتطبيقات للمبادالت االيونية 

.  

الفصل  – امتحان الشهر الثاين   31

  الثاين 
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