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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة كربالءالتربية للعلوم الصرفة/ كلية انًؤصضح انرؼهًُُح .1

 الكيمياء  / انًشكز ؼهًٍانمضى ان .2

 CH401/  / المرحلة الرابعةالتحليل األلي اصى / سيز انًمشس .3

 يومي أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنوي انفصم / انضُح .5

 ساعات 6 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6

 51/3/1057 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 انًمشسأهذاف  .8

 وكُفُح انؼًم تها وأهًُرهاانرحهُهُح انحذَثح  تاألجهزجػهً طشق انرحهُم انطانة ذؼشف 

 
 
 
 
 

 

 

 

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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 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسيخشجاخ ان .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ذًكٍُ انطانة يٍ انحصىل ػهً انًؼشفح انُظشَح نكًُُاء انرحهُم االنٍ -1أ

 ذًكٍُ انطانة يٍ يؼشفح انمىاٍَُ انخاصح تانرحهُم االنٍ -2أ

 وانحشاسَح يؼشفح انطانة نطشائك انرحهُم انكهشوكًُُائُح -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 َرمٍ انطانة اجشاء انرجاسب واصرخذاو األجهزج تشكم كفىء -1ب

 وانرحهُم االنٍذًكٍُ انطانة يٍ انرًُُز تٍُ انرحهُم انكًٍ -2ب

 وانرفهىس ًَُز انطانة تٍُ األيرصاص-3ب

 دساصح أصش انًطُافُح انزسَح-4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًحاضشاخ -1
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -2
 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرحاَاخ انشفىَح -1
 األيرحاَاخ انشهشَح -2
 األيرحاَاخ انضُىَح -3
 االهذاف انىجذاَُح وانمًُُح -ج

 اػرًاد أصهىب انحىاس تٍُ انطانة واألصرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أصهىب انًُالشح -3ج

 األهرًاو تانًشاسَغ انثحثُح  -4ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًحاضشاخ -           
 وصائم األَضاح يثم: انضثىسج انزكُح  -           

 اصرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأجهزج انمُاس -
 طشائك انرمُُى    

 األيرحاَاخ انشفىَح -
 األيرحاَاخ انشهشَح -

 األيرحاَاخ انضُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼًم ضًٍ فشَك انؼًم انرشتىٌ وانًهٍُ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ انجهاخ خاسج انجايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

 أٌ َرًكٍ انطانة يٍ ذؼهى يهُح انرذسَش واذماَها  -4د
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 تُُح انًمشس .11

 انضاػاخ األصثىع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اصى انىحذج / انًضاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 التحليل االلي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 1
الكيمياء التحليلية ومفهوم التحليل الكيميائي 

 انًحاضشج+انًخرثش االلي
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش االشعاع الكهرومغناطيسي وتاثره مع المادة  االشعاع الكهرومغناطيسي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 2
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

3 
الطيف الكهرومغناطيسي وانكسار االشعاع  االشعاع الكهرومغناطيسي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 انًحاضشج+انًخرثش والتشتت
وشهشَح ايرحاَاخ اصثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش استقطاب الضوء والفعالية البصرية  االشعاع الكهرومغناطيسي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 4
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

5 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 األمتصاصوالتفلور والتفسفر
امتصاص االشعاع الذريث والجزيئي والتفلور 

 انًحاضشج+انًخرثش والتفسفر
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

6 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 التحليل الكمي
التحليل الكمي بامتصاص االشعاع وقانون 

 انًحاضشج+انًخرثش بير –المبرت
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

7 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 التحليل الكمي
بير لالنظمة المتعددة  –تطبيق قانون المبرت

 انًحاضشج+انًخرثش والتحديدات في تطبيقو 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

8 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 القياس الطيفي
اجهزة القياس الطيفي ومكوناتها ومصادر 

 انًحاضشج+انًخرثش الطاقة االشعاعية 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش مسيطرات الطول الموجي وانواعها  القياس الطيفي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 9
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش المكشافات وانواعها  القياس الطيفي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش على اجهزة اقياس اللوني والطيفيامثلة  القياس الطيفي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

12 
 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 القياس الطيفي
تطبيقات قياسات االمتصاص في مطيافية 

 انًحاضشج+انًخرثش مافوق البنفسجية والمرئية 
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش التحليل الكمي وتطبيقاتو  التحليل الكمي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 13
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش التسحيحات الفوتومترية  التسحيحات الفوتومترية  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 14
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش التحليل بقياس االستطارةوالتعكيرية االستطارةوالتعكيرية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 15
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

16 
التحليل بالطرائق  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 الكهروكيميائية

التحليل بالطرائق الكهروكيميائية ومعادلة 
 انًحاضشج+انًخرثش نيرنست

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

17 
التحليل بالطرائق  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3

 الكهروكيميائية
 انًحاضشج+انًخرثش االقطاب المرجعية وتطبيقاتها واستخداماتها

ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش القياسات الجهدية واستخداماتها التحليلية  القياسات الجهدية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 18
وشهشَح ايرحاَاخ اصثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش االقطاب االنتقائية ومنها الزجاجية  القياسات الجهدية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 19
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش الفولتامترية واالستقطاب وتيار االنتشار  القياسات الجهدية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
اصثىػُح وشهشَح ايرحاَاخ 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش البوالروكرافيا ومعادلة الكوفيتش البوالروكرافيا ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش المطيافية الذرية  المطيافية الذرية  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 22
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 يخرثشَحوذماسَش 

 انًحاضشج+انًخرثش المواقد والمرذاذات المطيافية الذرية  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 23
ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًحاضشج+انًخرثش طرائق التحاليل الحرارية التحاليل الحرارية ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 24
 ايرحاَاخ اصثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انثُُح انرحرُح  .11



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انرحهُم انكًُُائٍ االنٍ: ذأنُف أ. د. ػثذ انًحضٍ ػثذ انحًُذ  - انكرة انًمشسج انًطهىتح -1

 انحُذسٌ

 

  صادس(انً)انًشاجغ انشئُضُح  -2

 انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها  -أ

 ) انًجالخ انؼهًُح ، انرماسَش، ......(
 انرحهُم انكًُُائٍ االنٍ: ذأنُف صكىجىوَضد -

 Instrumental analytical chemistry by Skoog and االنكرشوَُح ، يىالغ االَرشَُدانًشاجغ  -ب

West 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساصٍ .12

 


