نموذج وصف المقرر

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.

 .1انًؤعغخ انزؼهًُُخ

عبيؼخ ثغذاد  /كهُخ انؼهىو

 .2انمغى انغبيؼٍ  /انًشكض

لغى انكًُُبء

 .3اعى  /سيض انًمشس

انكًُُبء انزؾهُهُخ()3

 .4أشكبل انؾضىس انًزبؽخ

لىائى االعًبء نهطهجخ ؽغت انًغبيُغ A, B, C

 .5انفظم  /انغُخ

انفظم انذساعٍ االول 2116-2115 /

 .6ػذد انغبػبد انذساعُخ (انكهٍ)

 2عبػخ اعجىػُب

 .7ربسَخ إػذاد هزا انىطف
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 .8أهذاف انًمشس
ان اهلدف من تدريس مادة الكيمياء التحليلية للمرحلة الثانية  /الفصل االول هو التعرف على الكواشف العضوية واجملاميع الفعالة
بالكاشف وتغيري الظروف العملية لزيادة االنتقائية التحليلية بالتقدير وتطبيقاهتا بالكيمياء التحليلية .ايضاً دراسة تفاعالت التحلل
املائي للتسي من احاليل متاانةة واحاسن هاا التسي  ي اصحصول على بلورات ببرية اات نقاوة عالية واات ففات مثالية
مقارنة مع التسي االعتيادي .ايضا دراسة تقنيات التحليل اصحراري وانواعها وتطبيقاهتا (TG, DTG, DSC, Micro
) thermalواملةائل اخلافة هبا  ي معرفة االوزان اجلزيئية للمرببات البوليمرية احملضرة ومعاجلة النتائج التحليلية املةتحصلة
باسنخدام التحليل االحصائي اصحديث.

الصفحة 1

 .9يخشعبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى
أ -االهذاف انًؼشفُخ
أ -1انزؼشف ػهً يؾبعٍ انزشعُت يٍ يؾبنُم يزغبَغخ يمبسَخ يغ انزشعُت االػزُبدٌ.
أ -2خظبئض وانزشكُت انكًُُبئٍ وانفشاغٍ نهكىاشف انؼضىَخ وربصُشهب ػهً االَزمبئُخ انزؾهُهُخ
ورطجُمبرهب فٍ انكًُُبء انزؾهُهُخ.
أ -3دساعخ اعبط ػًم رمُُبد انزؾبنُم انؾشاسَخ واالنُخ انًغزخذيخ ورطجُمبد اعزخذايهب فٍ دساعخ
انخىاص انفُضَبوَخ وانكًُُبئُخ نهجىنًُشاد انًؾضشح وانًغزؾضشاد انذوائُخ ورمذَشهب واعزخذايهب فٍ
انًغبالد انظُبػُخ.
ة –االهذاف انًهبساد انخبطخ ثبنًمشس
ة – 1رؼهُى انطبنت ػهً االعزفبدح يٍ وؽذح االَزشَُذ العزخشاط انجؾىس وانزمبسَش انًهخظخ ؽىل
انًبدح انؼًهُخ انًمشسح
ة– 2انًُبلشخ انًغزًشح داخم انًؾبضشح وطشػ ثؼض االعئهخ انخبسعُخ نزىعُغ يذي فهى انطبنت
نهًبدح ويشبسكخ انطبنت انًغزًشح فٍ انىلىف ايبو انغجىسح فٍ ؽم ثؼض انًغبئم انشَبضُخ
واالؽظبئُخ.
طشائك انزؼهُى وانزؼهى
 -1رىضُؼ انًبدح انؼهًُخ يٍ خالل انكزت انزؾهُهُخ انًؼزًذح وركىٍَ يؾبضشاد وسلُخ واعزخذاو رمُُخ
 power pointنزىضُؼ االنُبد انًغزخذيخ وثؼض يُكبَُكُبد انزفبػالد لُذ انذساعخ.
 -2انُمبػ انًمزشػ داخم انًؾبضشح.
 -3االعزفبدح انًغزًشح يٍ وؽذح انشجكخ انؼبنًُخ (االَزشَُذ).
طشائك انزمُُى
 -1اعشاء االيزؾبَبد انمظُشح انًفبعئخ نكم َكىٌ انطبنت ػهً دساَخ وانمشاءح انًغزًشح نهًؾبضشاد
انخبطخ ثبنًبدح انؼهًُخ.
 -2اعشاء االيزؾبَبد انشهشَخ انًغزًشح ورممُى انزمبسَش وانجؾىس انًطهىثخ يٍ انطبنت.
ط -االهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ
ط -1الثذ يٍ اٌ ركىٌ انؼاللخ ثٍُ انطبنت واالعزبر ػاللخ اعزًبػُخ وعذاَُخ وثؾذود يغًىؽخ َجمً
االؽزشاو وهُجخ االعزبر دائًب.
ط -2الَذ يٍ االعزًبع انً يشبكم انطالة وانغؼٍ فٍ ؽههب.
ط -3رىعُه انطالة ثبالنزضاو ثبنزهًُبد داخم انمبػخ وفٍ انمبػبد االيزؾبَُخ واالنزضاو ثبالَظًخ
وانمىاٍَُ انخبطخ ثبنغبيؼخ واالنزضاو ثبنضٌ انًىؽذ.
طشائك انزؼهُى وانزؼهى
َالؽع اٌ طهجزُب االػضاء واػٍُ ويذسكٍُ اَهى طهجخ دساعبد اونُخ ويهزضيٍُ ثبنمشاءح وؽضىس
انًؾبضشاد واعشاء االيزؾبَبد انشهشَخ وانمظُشح ويهزضيٍُ ثبنمىاٍَُ واالَظًخ انغبيؼُخ.

الصفحة 2

طشائك انزمُُى
 البيخ ثؼض انذوساد وانؾهمبد انذساعُخ فٍ انمغى نهب انذوس انكجُش فٍ رىػُخ طهجزُب االػضاء وانُمبػانجُبء ثٍُ انطبنت واالعزبر.
 َزى رمُُى ويكبفئخ انطهجخ انًزًُضٍَ ػهًُب وانًشبسكٍُ ثبنُذواد انًمبيخ فٍ كهُخ انؼهىو. البيخ انغفشاد انؼهًُخ انً ثؼض انًظبَغ نهزؼشف ػهً يشاؽم االَزبط.د -انًهبساد انؼبيخ وانزبهُهُخ انًُمىنخ (انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ).
د-1اعشاء ثؼض انًُبظشاد انؼهًُخ يغ عبيؼبد اخشي اويشاكض ػهًُخ يؼشوفخ وركشَى انًزفىلٍُ يُهى.
د -2رطىَش انًهبساد انشخظُخ ثبنمبء انًُبظشاد انشؼشَخ يٍ خالل يشبسكزهى ثبالؽزفبالد انًشكضَخ
انزٍ رمبو داخم انغبيؼخ

 .11ثُُخ انًمشس
األعجىع

انغبػبد

اعى انىؽذح  /انًغبق
أو انًىضىع

يخشعبد انزؼهى
انًطهىثخ

االول
وانضبٍَ

 4عبػبد

طفبد ويؾبعٍ
انزشعُت فٍ يؾبنُم
يزغبَغخ يمبسَخ يغ
انزشعُت االػزُبدٌ
ورطجُمبرهب فٍ انكًُُبء
انزؾهُهُخ

انضبنش
وانشاثغ

 4عبػبد

Precipitation
from
homogeneous
solution
(PFHS), Types,

طشَمخ انزؼهُى

-1يؾبضشاد االيزؾبَبد
االعجىػُخ
وسلُخ
وااليزؾبَبد
 -2انشبشخ
انشهشَخ
االنكزشوَُخ

اعبط ػًم انكىاشف
انؼضىَخ اَىاػهب،
رطجُمبرهب ثبنزؾهُم
انؾغًٍ

organic
reagents

-1يؾبضشاد
وسلُخ
 -2انشبشخ
االنكزشوَُخ

انخبيظ
وانغبدط

 4عبػبد

انزؾهُم انىصٍَ
واَظًخ االعزخالص
انًزَت

Organic
reagents

-1يؾبضشاد
وسلُخ
 -2انشبشخ
االنكزشوَُخ

انغبثغ

 4عبػبد

انزؾهُم انطُفٍ ورمذَش
ثؼض انؼُبطش فٍ
يشاكجبرهب

Organic
reagents

-1يؾبضشاد
وسلُخ
 -2انشبشخ
االنكزشوَُخ

انضبيٍ
وانزبعغ

 4عبػبد

اعبط ػًم نهزمُُخ،
االنُخ ،انزطجُمبد

-1 Thermalيؾبضشاد
&  analysis (TGوسلُخ

الصفحة 3

طشَمخ انزمُُى

ثؾىس ؽىل
انكىاشف
انؼضىَخ
ورمُُى فًُب
ثؼذ
ثؾىس ؽىل
انكىاشف
انؼضىَخ
ورمُُى فًُب
ثؼذ
ثؾىس ؽىل
انكىاشف
انؼضىَخ
ورمُُى فًُب
ثؼذ
االيزؾبَبد
االعجىػُخ

انؼبشش
وانؾبدٌ
ػشش

 4عبػبد

انضبٍَ ػشش
وانضبنش
 4عبػبد
ػشش

اعبط ػًم نهزمُُخ،
االنُخ ،انزطجُمبد
انذلخ ،انضجظ ،ؽذود
انضمخ ،االخزجبساد
االؽظبئُخ انؾذَضخ

وااليزؾبَبد
) -2 DTGانشبشخ
انشهشَخ
االنكزشوَُخ
-1يؾبضشاد االيزؾبَبد
& DSC
االعجىػُخ
وسلُخ
Microthermal
وااليزؾبَبد
 -2انشبشخ
analysis
انشهشَخ
االنكزشوَُخ
ثؾىس ؽىل
-1يؾبضشاد
انكىاشف
Statistical
وسلُخ
انؼضىَخ
analysis
 -2انشبشخ
ورمُُى فًُب
methods
االنكزشوَُخ
ثؼذ

 .11انجُُخ انزؾزُخ

 -1انكزت انًمشسح انًطهىثخ

 -2انًشاعغ انشئُغُخ (انًظبدس)

-Fundamental of analytical chemistry by
Skoog, West, Holler & Crouch, 8th , 2004.
1-Fundamental of analytical chemistry by
Skoog, West, Holler, 6th , 1992.
2-Principles of instrumental analysis by
Skoog, West, Holler & Crouch, 8th, 2004.
3-K. Burger D, Sc, "Organic regents in metal
analysis", 1st,New York, 1973.
4-J.N.Miller & J.C. Miller" Statistical for anal.
Chem..", 2nd, New York,1988.

 .1خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ
 -1ادخبل انطشائك انطُفُخ انًؼزًذح (انُغت انًىنُخ وانزغُُشاد انًغزًشح) فٍ يؼشفخ َغخ انزؼمُذ
ثٍُ االَىٌ انفهضٌ وانهُكبَذ انًشرجظ ودساعخ االعزمشاسَخ نهًؼمذاد انُبرغخ.
 -2انزىعغ فٍ انًؼبنغبد االؽظبئُخ انؾذَضخ وادخبل ثشايظ ؽذَضخ ثبالؽظبء.
-3ادخبل ثؼض انكىاشف انؼضىَخ انًهًخ فٍ انكًُُبء انزؾهُهُخ وانضشوسَخ نزمذَش انؼُبطش
وانًشكجبد واالدوَخ انظُذالَُخ.

الصفحة 4

