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 ((السنوية أستمارة الخطة التدريسية )) 
 

قبال سلمان محمدا  :التدريسي اسم 

Ikbalsalman76@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 :اسم المادة الكيمياء التحليلية

 :مقررالفصل 

تعريف الطالب بطرائق التحليل الكمي الوزني والتركيب الكيميائي 

لتكوين البلوري للرواسب وكذلك للرواسب وسبل ازالة ملوثاتها وكذلك ا

والمعالجات االحصائية لنتائج التحليل طرائق الفصل الكيميائي  
 :ةاهداف الماد

العوامل المؤثرة -ذوبانية الرواسب-الكيمياءالتحليلية وفروعها  

 التكوين-لتركيب الكيميائي للرواسبا-على ذوبانية  الرواسب

     -يع ومعامل التوزيعالتوز-االستخالص بالمذيب-البلوري للرواسب

المعالجة االحصائية لنتائج التحليل-التبادل االيوني    

 :ةالتفاصيل االساسيه للماد

ثابت سعيد الغبشة.مؤيد العبايجي و د.د-اسس الكيمياء التحليلية-1  

صفاء المرعب.د-الكيمياء التحليلية االسس العامة للتحليل الكمي الوزني-2  

البرتين حبوش.د-ل الكيميائيطرائق الفصل في التحلي-3  

 

 :ةالكتب المنهجي

1-Modren analytical chemistry David Harvey 2000 

ثابت .سمير عبد الرحيم و د.د-مدخل الى تقنيات الفصل في الكيمياء-2

 سعيد الغبشة
 :ةالمصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول 25 25 - 50

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 

 

 

 الفصل الدراسي االول – دول الدروس االسبوعيج
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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

طرائق -الكيمياء التحليلية  

طريقة -التحليل الكمي الوزني

طرائق -الترسيب-العزل-التطاير

تعتمد على الترسيب التي 

طرائق -التفاعالت الكيميائية  

19/10/2014 

1 

الترسيب المعتمدة على طرائق     

صفات -االتفاعالت الكهروكيميائية

الرواسب المستخدمة في التحليل 

المرسبات العضوية -الكمي الوزني

 والالعضوية

26/10/2014 

2 

 حاصل-ذوبانية الرواسب    
قابلية الذوبان-االذابة  2/11/2014 

3 

تاثير درجة -العوامل المؤثرة على ذوبانية الرواسب  

تاثير االيون -طبيعة المذيب-طبيعة المادة-الحرارة

-المشترك  
9/11/2014 

4 

تاثير تكوين االيون -تاثير الدالة الهيدروجينية  
الترسيب الجزيئي-المشترك  16/11/2014 

5 

-المعامل الوزتي-التركيب الكيميائي للرواسب    

23/11/2014 
6 

 الحسابات المتعلقة بالتحليل الكمي الوزني  

30/11/2014 
7 

 امتحان الشهر االول  

7/12/2014 
8 

حجم -التكوين البلوري للرواسب  

 14/12/2014 الدقائق ونموها
9 

حالة فوق االشباع النسبية-    

21/12/2014 
11 

طبيعة -مراحل تكوين الراسب  

الراسب وحجم البلورات 

 المتكونة
28/12/2014 

11 

الحالة الغروية وعملية تكتل -  

 4/1/2015 الرواسب الغروية
2 

تلوث الرواسب -الترسيب من المحاليل المتجانسة  
تجنب تلوث الرواسب وطرائق معالجتها-وانواعه  11/1/2015 

13 

عملية اعادة -غسل الراسب-عملية هضم الراسب  

عملية تجفيف الراسب  او حرقه-الترسيب  18/1/2015 
14 

 امتحان الشهر الثاني  
25/1/2015 

15 

    16 

 عطلة نصف السنة
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 :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

معامل -االستخالص بالمذيب    

 التوزيع

   

51/2/2015 

 

1 

كفاءة -النسبة المئوية لالستخالص   

 22/2/2015 الفصل والعوامل المؤثرة عليها
2 

تصنيف -نسبة التوزيع-االمتزاز      

طرائق الكروماتوغرافيا    1/3/2015 
3 

ماتوغرافيا الورقة كرو-كروماتوغرافيا العمود  

يقاتهاوتطب  8/3/2015 
4 

-كروماتوغرافيا الرقيقة-كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة  

 15/3/2015 كروماتوغرافيا الترشيح بالجل
5 

المباديء االساسية-كروماتوغرافيا الغاز    

22/3/2015 
6 

 امتحان الشهر االول  

29/3/2015 
 

االسس العامة-التبادل االيوني    

5/4/2015 
7 

-ت االيونيةخواص المبادال  

-االنتقائية ومعامل االنتقائية

 12/4/2015 التطبيقات

8 

المعالجة االحصائية لنتائج   

الدقة -مصادر االخطاء-التحيل

االنحالاف القياسي-والتوافق  19/4/2015 

9 

اختبار-معامل التباين     –

مسائل في معالجة -اختبار  

 26/4/2015 النتائج االحصائية

11 

الثانيامتحان الشهر     

3/5/2015 
11 

 

 :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ


