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 أهذاف انًمشس .8

 .انكًُُاء انرسهُهُح والغايها وخطىاخ انرسهُم انكًُُائٍاٌ َرؼهى انطانة انًثادئ االعاعُح فٍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 مشسيخشخاخ انً .9

 ح ُانًؼشفاالهذاف  -أ
 ذًكٍُ انطانة يٍ انسصىل ػهً انًؼشفح انُظشَح نهكًُُاء انرسهُهُح -1أ

 يؼشفح انطانة نهًفاهُى األعاعُح نطشق انرسهُم انكًُُائٍ -2أ

 يؼشفح انطانة نهطشائك انسذَثح انًغرخذيح فٍ انرسهُم انكًُُائٍ -3أ

 مشسانخاصح تانً ُحانًهاساذاالهذاف   -ب 

 واعرخذاو األخهضج تشكم كفىءَرمٍ انطانة اخشاء انرداسب  -1ب

 ػٍ ذشاكُض انًسانُم وانسغاتاخ انًرؼهمح تهاطشائك انرؼثُشَرمٍ انطانة  -2ب

 االذضاٌ انكًُُائٍ واالَىٍَ وانرسهم انًائٍ ناليالذ وانًسانُم انًُظًحدساعح -3ب

 وانؼًهُح.يٍ انُازُح انُظشَح انذالئم انًرؼهمح تها وذطثُماذهايُسُُاخ انرغسُر ودساعح  -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انًساضشاخ -1
 وعائم األَضاذ يثم: انغثىسج انزكُح  -2
 اعرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأخهضج انمُاط -3

 طشائك انرمُُى      

 األيرساَاخ انشفىَح -1
 األيرساَاخ انشهشَح -2
 األيرساَاخ انغُىَح -3
 االهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 اػرًاد أعهىب انسىاس تٍُ انطانة واألعرار -1ج

 اػذاد ذماسَش يُظًح -2ج

 اػرًاد أعهىب انًُالشح -3ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 انًساضشاخ -           
 وعائم األَضاذ يثم: انغثىسج انزكُح  -           

 اعرؼًال انًىاد انًخرثشَح وأخهضج انمُاط -
 طشائك انرمُُى    

 األيرساَاخ انشفىَح -
 األيرساَاخ انشهشَح -

 األيرساَاخ انغُىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انًهاساخ األخشي انًرؼهمحانًُمىنح )انرأهُهُح انًهاساخ  انؼايح و - د

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

 انرفكُش األَداتٍ وذىظُف انًؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼايم يغ اندهاخ خاسج اندايؼح وانرذسَة يؼهى -3د

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

 انغاػاخ األعثىع
يخشخاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اعى انىزذج / انًغاق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 1

مقدمة عامة الكيمياء 
التحليلة،خطوات 
 التحليل الكيميائي

Analytical chemistry, 

classification, steps of chemical 

analysis. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 2
 طرائق التعبير عن التراكيز

 
Methods of expression of 

concentration. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 Examples and solution of the امثلة وحلول عن التراكيز ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 3

concentration. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 التوازن الكيميائي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 4
Chemical equilibrium, kinds of 

chemical equilibrium, mass 

action law. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 5
العوامل المؤثرة على 

 التوازن الكيميائي
Factors affecting the reaction 

equilibrium, solubility of 

precipices. 

 انًساضشج+انًخرثش
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 حاصل األذابة ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 6
Solubility product principle, 

examples and applications of 

solubility product. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 Ionization equilibrium, acids and التوازن اليوني ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 7

base. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش .Salts and salts hydrolysis األمالح وتحللها ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 8
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and applications وتطبيقاتامثلة  ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 9
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 Buffers solutions, types of محاليل البفر وانواعها ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11

buffers solutions. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions امثلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 11
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 التحليل الحجمي ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 12
Volumetric analysis, laws, 

concentration units used in 

volumetric calculations. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 يخرثشَحوذماسَش 

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 13
 تسحيحات التعادل

 
Theory of neutralization titrations 

of simple system, acid-base انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 14

الكواشف المستعملة في 
 تسحيحات التعادل

 

Indicators used in neutralization 

titrations (acid -base), Examples 

and solutions. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 Titrations curve for strong acid منحني  التسحيح ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 15

and strong base. 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions امثلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 16
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 17
 منحني  التسحيح

 
Titrations curve for weak acid 

and strong base. انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions اسئلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 18
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 19
 نظرية تسحيحات التعادل

 
Theory of neutralization titrations 

of complex system, acid-base انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 يخرثشَحوذماسَش 

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions امثلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح
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 Precipitations reaction, titration تفاعالت الترسيب ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 21

curves of Precipitations reaction. 
 انًساضشج+انًخرثش

وشهشَح ايرساَاخ اعثىػُح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 22
الكواشف المستعملة في 

 تفاعالت الترسيب

Indicators used in Precipitations 

titration curve.  انًساضشج+انًخرثش 
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انًساضشج+انًخرثش Examples and solutions امثلة وحلول ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 23
ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 ػًهٍ 3َظشٌ+ 3 24
-تسحيحات األكسدة

 األختزال
Oxidation-reduction, titrations, 

titration curve 
 انًساضشج+انًخرثش

ايرساَاخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش يخرثشَح

 انثُُح انرسرُح  .11
 انكرة انًمشسج انًطهىتح -1
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