نموذج وصف المقرر
مراخعت أداء مؤسساث التعليم العالي ((مراخعت البرنامح األكاديمي))

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤسسخ انزؼهًُُخ

وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ -عبيؼخ ثغذاد

 .2انمسى انغبيؼٍ  /انًشكض

عبيؼخ ثغذاد و انؼهًٍ

 .3اسى  /سيض انًمشس

انكًُُبء انزحهُهُخ  /انزحهُم االنٍ

 .4انجشايظ انزٍ َذخم فُهب

انزؼهُى ػهً يسزىي انجكهىسَىط وانذساسبد انؼهُب ( يبعسزُش
ودكزىساِ

 .5أشكبل انحضىس انًزبحخ

حضىس شخظٍ

 .6انفظم  /انسُخ

كىسط اول وصبٍَ ) 2116 -2115( -

 .7ػذد انسبػبد انذساسُخ (انكهٍ)
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 .8ربسَخ إػذاد هزا انىطف

2116

 .9أهذاف انًمشس
االرتقاء بمستوى التعليم وبمستوى الطلبت الخريدين الي المستوى العلمي والبحثي المطلوب الدارة
المؤسساث العلميت والصناعيت واالكاديميت واالرتباط مع كافت الموسساث والوزارات من خالل اعطاء مناهج

متعددة ومتنوعة شاملة كافة مواضيع الكيمياء التحليلية  :الكهربائية  ,الطيفية  ,الليزر  ,تحاليل حرارية  ,التحليل بمطيافية

االمتصاص واالنبعاث الذري  ,التحليل بأشعة تحت الحمراء و  x-rayوالمايكروويف  ,وطرق الفصل , HPLC :

 GC,والتحليل بالهجرة الكهربائية وتحليل عضوي دقيق لكافة المركبات العضوية والتفاعالت التكبيرية للمركبات العضوية

والالعضوية وتحليل العناصر بتقنية  CHN , CNS, CHNSلمعرفة االوزان الجزيئية ومطيافية الكتلة وتقنية بالزما

الحث المقترن بمطيافية االمتصاص واالنبعاث الذري وتلوث البئة  :بكافة انواعه والطرق االحصائية الحديثة والترسيب من

المحاليل المتجانسة وتفاعالت االكسدة واالزدواج واالزوتة واالزدواج

 .11يخشعبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى
أ -انًؼشفخ وانفهى
أ -1انحظىل ػهً ثكهىسَىط فٍ ػهىو انكًُُبء او دسعخ انًبعسزُش او انذكزىساِ
أ -2انؼًم فٍ يغبل انظحخ وانزحهُالد انًشضُخ
أ -3انؼًم فٍ يغبل وصاسح انظُبػخ
أ -4ثبحش ػهًٍ
أ -5انؼًم فٍ يغبل وصاسح انضساػخ
أ -6انؼًم فٍ يغبل وصاسح انجُئخ
ة  -انًهبساد انخبطخ ثبنًىضىع
ة - - 1رًُُخ انًهبساد يٍ خالل االػذاد انؼًهٍ وانزغبسة
ة  - 2ػمذ انُذواد وانًؤرًشاد وانحهمبد انذساسُخ
ة  - 3ػمذ حهمبد َمبشُخ
ة  - 4دوساد رذسَجُخ ووسش ػًم
طشائك انزؼهُى وانزؼهى
انًحبضشاد انؼًهُخ وانًحبضشاد انُظشَخ وانًخزجشاد انؼًهُخ وثباليكبٌ دوساد رذسَجُخ خالل انؼطهخ
انظُفُخ

طشائك انزمُُى
االيزحبَبد انفظهُخ وانشهشَخ وانؼًهُخ
وااليزحبَبد انىصاسَخ نهطهجخ نخشَغٍ طهجخ انجكهىسَىط
االيزحبَبد انؼًهُخ يٍ خالل اعشاء رغبسة حُخ

انًمشس انزفكُش
ثُُخيهبساد
.11ط-
ط -1انًشبسكخ فٍ يؤرًشاد الثشاص انًهبساد انفكشَخ نهطهجخ يضم انًؤرًشاد  -انُذواد
يخشعب
ط-2
اعشاء يخزهف االخزجبساد ثٍُ انطهجخ نزًُُخ واثشاص طبلبرهى انفكشَخ وانجحضُخ طشَمخ
اسى انىحذح  /انًسبق أو انًىضىع
األسجىع انسبػبد د انزؼهى
ط -3يُبلشخ انطهجخ يٍ خالل يشبسَغ ثحىس راد اهًُخ ثُىنىعُخ وطُبػُخ وثحضُخانزؼهُى
انًطهىثخ
ط-4
انمبء
2
اَىاع طشق انفظم ثبنكشويبرىغشافُخ ثشكم يفظم
1
انًحبضشاد
2

2
طشائك انزؼهُى وانزؼهى

انًجذئ -االنُخ -االسبط انُظشٌ وانزطجُمبد نطشق
انفظم ثظىسح يفظهخ

انمبء
انًحبضشاد

انفظم ثبنكشويبرىغشافُخ انغبصَخ -انًجذئ -االنُخ -

انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد

2
3
انًًبسسخ انؼًهُخ فٍ يغبل االخزظبص
االسبط انُظشٌ نهـ  GCوانُخ انؼًم وانزطجُمبد
2
4
 5طشائك2انزمُُى
انفظم ثبنكشويبرىغشافُخ انسبئهخ -انًجذئ -االنُخ
6و7

4

االسبط انُظشٌ وانزطجُمبد نهكشويبرىغشافُخ انسبئهخ

طشَمخ
انزمُُى
ايزحبَبد
لظُشح
وفظهُخ

8و9
 11و
االسبط انُظشٌ وانزطجُمبد وانُخ رشغُم انغهبص فٍ
انمبء
د4 -
انًحبضشاد
انشخظٍ ).
HPLCانًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس
انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ (
11
1
د
انفظهجبنهغشح انكهشثبئُخ -انًجذئ -االنُخ واالسبط
انمبء
4 -213
انًحبضشاد
 12و د
انُظشٌ وانزطجُمبد
انفظم ثبنكشويبرىغشافُخ انظفبئحُخ و انفظم
 14و د-3
انمبء
ثبنكشويبرىغشافُخ اانزجبدل االَىٍَ انًجذئ -االنُخ
د4 - 4
انًحبضشاد
15
4

انفظم ثبنكشويبرىغشافُخ -HPLCانًجذئ -االنُخ

واالسبط انُظشٌ وانزطجُمبد

الكورس الثاني
انمُبسبد انًغهبدَخ  :انًجذئ -االنُخ -االسبط انُظشٌ
وانزطجُمبد

1

2

2

2

اَىاع الطبة انذنُم  :االسبط انُظشٌ وانزطجُمبد

3

2

اَىاع الطبة انًشعغ  :االسبط انُظشٌ وانزطجُمبد

4

2

االلطبة االَزمبئُخ واَىاػهب ثشكم يفظم يغ االسبط
انُظشٌ وانزطجُمبد واشزمبق انًؼبدالد وانًؼبَشاد
انًغهبدَخ

انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد

5

2

انفىنزبيزشٌ  :االسبط انُظشٌ وانزطجُمبد واالنُخ

6و7

4

انجىالسوغشافٍ :االسبط انُظشٌ وانزطجُمبد واالنُخ

4

انًؼبَشاد االيجُشويزشَخ وانزطجُمبد

انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد
انمبء
انًحبضشاد

لُبط انزىطُهُخ  :االسبط انُظشٌ وانزطجُمبد واالنُخ

انمبء
انًحبضشاد

انًؼبَشاد انزىطُهُخ وانزطجُمبد

انمبء
انًحبضشاد

طشق انزشسُت ثبنكهشثبئُخ

انمبء
انًحبضشاد

8و9
 11و
4
11
 12و4 13
 14و
4
15

ايزحبَبد
لظُشح
وفظهُخ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4
4
4
4
8
8
4
8

انًبعسزُش ( كىسط اول ) رحهُم ػضىٌ دلُك ورحهُم
انؼُبطش
رحهُم انًشكجبد انكحىنُخ
رحهُم انًشكجبد انحىايض انكبسثىكسُهُخ
رحهُم يشكجبد انكبسثىَُم
رحهُم االَهُذسَذاد
رحهُم انًشكجبد االيُُُخ
رحهُم االيُذاد
رحهُم انًشكجبد االنكُُبد واالنكبَُبد
رحهُم انًشكجبد االسويبرُخ
رحهُم انًشكجبد انًشكجزبٌ
رحهُم انؼُبطش  :االسبط انُظشٌ  ,انمىاٍَُ  ,االنُخ ,
 CHN , CHNS, CNSوانزطجُمبد
يسبئم حسبثُخ نحسبة انىصٌ انغضَئٍ نهًشكت
انؼضىٌ
طشق يفظهخ نزشخُض انؼُبطش
انذكزىساِ ( كىسط صبٍَ )
انزحهُم ثًطُبفُخ االشؼخ يبرحذ انحًشاء  ,االسبط
انُظشٌ  ,االنُخ  ,انًجذء  ,انزطجُمبد و انًظبدس
وانًزحسسبد
انزحهُم ثًطُبفُخ  , FTIRاالسبط انُظشٌ  ,االنُخ ,
انًجذء  ,انزطجُمبد
انزحهُم ثأشؼخ انهُضس  ,االسبط انُظشٌ  ,االنُخ ,
انًجذء  ,انزطجُمبد  ,يظبدس انهُضس وانًزحسسبد
انزحهُم ثًطُبفُخ انكزهخ  ,االسبط انُظشٌ  ,االنُخ ,
انًجذء  ,انزطجُمبد انًظبدس وانًزحسسبد وانحسبثبد
نزشخُض انًشكت انؼضىٌ
انزحهُم ثًطُبفُخ انًبَكشووَف  ,االسبط انُظشٌ ,
االنُخ  ,انًجذء  ,انزطجُمبد
انزحهُم ثًطُبفُخ انفهىسح وانفسفشح  ,االسبط انُظشٌ ,
االنُخ  ,انًجذء  ,انزطجُمبد وانؼىايم انًؤصشح ػهُهب
انزحهُم  , X-Rayاالسبط انُظشٌ  ,االنُخ  ,انًجذء ,
انزطجُمبد انزشكُت انجهىسٌ ناليالػ
انزحهُم ثًطُبفُخ االيزظبص واالَجؼبس انزسٌ ,
االسبط انُظشٌ  ,االنُخ  ,انًجذء  ,انزطجُمبد
انزحهُم ثزمُُخ انحمٍ انغشَبٍَ انًسزًش  ,االَىاع ,
االسبط انُظشٌ  ,االنُخ  ,انًجذء  ,انزطجُمبد
انزحهُم ثًطُبفُخ انزأنك وانجشَك انكًُُبئٍ  ,االسبط
انُظشٌ  ,االنُخ  ,انًجذء  ,انزطجُمبد وانغضَئبد انجبػضخ
نهجشَك
لبَىٌ ثُش وانًحذداد وانمىاَُخ  ,االسبط انُظشٌ ,
االنُخ  ,انًجذء  ,انزطجُمبد
انزحبنُم انحشاسَخ ,اَىاػهب  ,االسبط انُظشٌ  ,االنُخ

12
4
4

 ,انًجذء  ,انزطجُمبد
انزحهُم ثًطُبفُخ ثالصيب انحش انًمزشٌ ثًطُبفُخ
االَجؼبس انزسٌ  ,االسبط انُظشٌ  ,االنُخ  ,انًجذء ,
انزطجُمبد والزشاَهب يغ رمُُبد اخشي
انزذاخالد واَىاػهب ويؼبنغزهب
انطشق االحظبئُخ ويُحُُبد انًؼبَشح انًجبششح
واالضبفبد انمُبسُخ وانمُبسٍ انذاخهٍ

 .12انجُُخ انزحزُخ
انمشاءاد انًطهىثخ :
 انُظىص األسبسُخ
 كزت انًمشس
 أخشي

املفردات االساسية ( )8طرق الفصل بالكروماتوغرافية (سكوج  -د .الربتني
حبوش ) اساسيات التحليل االيل و vogelالتحليل الكهربائي مطيافية
االمتصاص الذري  ,الفلورة  ,الكيمياء  ,التحليل الكمي والنوعي يف التحليل
االيل  ,جتارب يف التحليل االيل باالضافة اىل الشبكة الدولية لالنرتنيت

يزطهجبد خبطخ ( ورشًم ػهً سجُم انًضبل
وسش انؼًم وانذوسَبد وانجشيغُبد
وانًىالغ االنكزشوَُخ )

وسش انؼًم وانذوسَبد وانجشيغُبد وانًىالغ االنكزشوَُخ )

انخذيبد االعزًبػُخ ( ورشًم ػهً سجُم
انًضبل يحبضشاد انضُىف وانزذسَت
انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ )

انزذسَت انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ وانؼًهُخ

 .13انمجىل
انًزطهجبد انسبثمخ
ألم ػذد يٍ انطهجخ
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أكجش ػذد يٍ انطهجخ

 51فٍ كم لبػخ يغ انًسبئٍ

