
 

 

 
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلية الحلة الجامعة المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء الطبية التطبيقية  / المركز  علمي القسم ال .2

 الكيمياء التحليلية اسم / رمز المقرر  .3

Analytical chemistry 
 أسبوعياً ) نظري + عملي (  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات   الفصل / السنة .5

 ساعة   120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 7/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

 

يتضمن المقرر وصفاً للكيمياء التحليلية والتصنيف ، والتحليل النوعي والكمي بما في ذلك التحليل الحجمي  

 ، الكهربائي  والتحليلي   ، الطيفي  التحليل  طرق  يتضمن  الذي  اآللي  والتحليل   ، الجاذبية  والقياس   ،

 . والكروماتوغرافي

 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

    هداف المعرفيةاأل -أ
 

في نهاية الدورة ، يكون الطالب قادرين على: إعطاء وصف أو تشخيص ألنواع المركبات الكيميائية وتركيزها  

الكمي  وكميتها أو نسبتها في أصول مختلفة باستخدام طرق التحليل النوعي أو الوصفي ثم استخدام أحد التحليل  

التحليلية   الطرق  أو  الطيفية  الطرق  مثل  اآللية  الطرق  أو  الجاذبية  أو  الحجمي  التحليل  مثل  طرق  الكالسيكي 

 .  الكهربائية أو الطرق الكروماتوغرافية
 

 

 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يستطيع الطالب التعامل العينات بصورة جيدة .   - 1ب 

 يستطيع الطالب إيجاد الطريقة المناسبة لمعرفة األهمية لمفردات المنهج . – 2ب 

 يستطيع الطالب التميز بين كافة الكربوهيدرات والدهون .  - 3ب 

    ج العلمي  .يستطيع الطالب إيجاد ارتباط الواقع العملي مع النظري من خالل مفردات المنه – 4ب 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المناقشة . .1

 المجاميع الطالبية .  .2

 طريقة الصف المعكوس .  .3

 التعليم االلكتروني داخل الحرم الجامعي .  .4

 تجارب العرض . .5

 طريقة العصف الذهني . .6

 طرائق التقييم      

 

 التقارير العلمية .  .1
 االختبارات الشفوية . .2
 االمتحانات التحريرية المفاجئة . .3
 األسئلة المباشرة .  .4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يستطيع الطالب ان يسخر مفاهيمه للكيمياء التحليلية والتطبيقات العملية . -1ج         

 يستطيع الطالب ان يميز الحاالت المرضية . -2ج

يستطيع الطالب ان يسخر معرفته لكل من الحاالت المرضية وانتقال العدوى لخدمة المجتمع من    -3ج

 نصح وإرشاد لهم من تفشي االمراض . 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 التواصل اللفظي .  -1د 

 القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح وثقة في الكالم . -2د 

 العمل الجماعي . -3د 

 امتالك صفات قيادية ) قوة ذاكرة ، سرعة بديهية ، فراسة ، قابلية على التنبؤ واالستقراء ( . -4د    
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 بنية المقرر  .10

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 االول 

يوضح للطالب مقدمة  نظري  2

في الكيمياء التحليلة )  

التعريف ، النطاق ، 

التصنيف ، التحليل 

 الوزني ( 

Introduction to 

Analytical 

chemistry 

,definition, scope 

,classification 

and Gravimetric 

analysis 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثاني

يوضح للطالب ما هو   نظري  2

 التحليل الحجمي 
 

Volumetric 

analysis 

 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثالث 

يتعرف الطالب على   نظري  2

طريقة التحليل  

الكهربائي وتحليل  

 الجهد 

Electroanalytical 

method of 

analysis 

,Potentiometric 

analysis 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 الرابع

يوضح للطالب التحليل   نظري  2

الكهربائي والجاذبية  

 والكولومترية 

 

Electrogravimetric 

and Coulometric 

analysis 

القاء  طريقة 

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الخامس

يوضح للطالب تحليل   نظري  2

 الفولتميتر والتوصيل  
Voltammetric 

and 

Conductmetric 

analysis 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 السادس 

الطالب على  يتعرف  نظري  2

 االكروماتوغرافي 

والتحليل  

 للغاز االكروماتوغرافي 

Chromatography 

,Gas 

chromatographic 

analysis 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 السابع

يتعرف الطالب على   نظري  2

التحليل  

الكروماتوغرافيا 

 للسائل عالي االداء

High Performance 

Liquid 

Chromatographic 

analysis 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 
 First Exam الثامن

 التاسع

يوضح للطالب التحليل   نظري  2

الطيفي ، التحليل  

الطيفي المرئي فوق  

 البنفسجي 

Spectroscopy 

,Ultraviolet-visible 

spectrophotometric 

analysis 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 
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 البنية التحتية  .11

 المحاضرات  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 , Analytical Chemistry by Gary D. Christian - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

2004 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 األبحاث العلمية في االختصاص 

Analytical Chemistry An Introduction by Douglas A. 

Skoog.1986 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع  

 االنترنيت ....
 االنترنت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
 

 عمل بحوث وتقارير خاصة بالمواضيع .  -1
 التطبيق . -2

 

 

 العاشر

يوضح للطالب التحليل   نظري  2

تحت   باألشعةالطيفي 

 الحمراء

Infrared 

spectrophotomet

ric analysis 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الحادي عشر

يوضح للطالب التحليل   نظري  2

الطيفي الفلوري  

 والفسفوري 

Fluorescence and 

phosphorescence 

spectrophotometric 

analysis 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الثاني عشر 

للطالب التحليل  يوضح  نظري  2

الطيفي المتعكر  

 والقياس الكلوي 

Turbidimetric and 

nephelometric 

spectrophotometric 

analysis 

التعليم  

االلكتروني  

وتجارب 

 العرض 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 الثالث عشر 

يوضح للطالب ما هو   نظري  2

االمتصاص الذري  

والتحليل الطيفي  

 الذريةلالنبعاثات 

Atomic absorption 

and Atomic 

emission 

spectrophotometric 

analysis 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

  األسئلة

 المباشرة 

االختبارات 

 الشفوية 

 الرابع عشر

يوضح للطالب ما هو   نظري  2

التحليل الطيفي لالشعة 

السينية والرنين  

 المغناطيسي النووي 

X-ray spectroscopic 

analysis  and 

Nuclear Magnetic 

Resorance 

طريقة القاء  

المحاضرات 

وطريقة  

 المناقشة 

االمتحانات  

التحريرية 

 المفاجئة 

 Second Exam الخامس عشر


