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 االعرخالصانشواعة، وطشق  حروتا وُ، أنىصوٍانرحهُم انكمٍ دساعح 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

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 انرؼهُم وانرؼهم وانرمُُم ممشسمخشجاخ ان .9

 االهذاف انمؼشفُح -أ
 نطشق انرحهُم انكُمُائٍمؼشفح انطانة -1أ

 مؼشفح مؼىىانرحهُم انكمٍ انىصوٍ وطشق اجشاء انحغاتاخ -2أ

 فهم مؼىً ثاتد حاصم األراتح -3أ

 مشسانخاصح تانم ُحانمهاساذاالهذاف   -ب 

 أن َرمه انطانة حم انمغائم انمرؼهمح تانرحهُم انىصوٍ  -1ب

 انرمُُض تُه ذمىُاخ األعرخالص وذطثُماذها -2ب

 انرمُُض تُىاألعثاب انمؤدَح انً ذهىز انشاعة وطشق مؼانجرها  -3ب

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم      

 انمحاضشاخ -1
 وعائم األَضاح مثم: انغثىسج انزكُح  -2
 اعرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهضج انمُاط -3

 طشائك انرمُُم      

 األمرحاواخ انشفىَح -1
 األمرحاواخ انشهشَح -2
 األمرحاواخ انغىىَح -3
 االهذاف انىجذاوُح وانمُمُح -ج

 اػرماد أعهىب انحىاس تُه انطانة واألعرار -1ج

 اػذاد ذماسَش مىظمح -2ج

 اػرماد أعهىب انمىالشح -3ج

 طشائك انرؼهُم وانرؼهم     

 انمحاضشاخ -           
 وعائم األَضاح مثم: انغثىسج انزكُح  -           

 اعرؼمال انمىاد انمخرثشَح وأجهضج انمُاط -
 طشائك انرمُُم    

 األمرحاواخ انشفىَح -
 األمرحاواخ انشهشَح -

 األمرحاواخ انغىىَح -    
 (.تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ انمهاساخ األخشي انمرؼهمحانمىمىنح )انرأهُهُح انمهاساخ  انؼامح و - د

 لذسج انطانة ػهً انؼمم ضمه فشَك انؼمم انرشتىٌ وانمهىٍ -1د

 انرفكُش األَجاتٍ وذىظُف انمؼشفح انرٍ ذهماها -2د

 انمذسج ػهً انرؼامم مغ انجهاخ خاسج انجامؼح وانرذسَة مؼهم -3د

 أن َرمكه انطانة مه ذؼهم مهىح انرذسَظ واذماوها  -4د
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 تىُح انممشس .11

 انغاػاخ األعثىع
مخشجاخ انرؼهم 

 انمطهىتح
اعم انىحذج / انمغاق أو 

 انمىضىع
 طشَمح انرمُُم طشَمح انرؼهُم

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل االول )التحليل الكمي الوزني( التحليل الكمي الوزني ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 1
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل االول التحليل الكمي الوزني ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 2
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 مخرثشَحوذماسَش 

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 3
الفصل الثاني )الحسابات في التحليل الكمي  التحليل الكمي الوزني

 انمحاضشج+انمخرثش الوزني(
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل مع حل المسائل التحليل الكمي الوزني ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 4
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل الثالث )ذوبانية الرواسب( ذوبانية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 5
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل مع حل المسائل ذوبانية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 6
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 7
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ذوبانية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 8
الفصل الرابع )العوامل المؤثرة على ذوبانية 

 انمحاضشج+انمخرثش الرواسب(
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تأثير القوة االيونية ومعامل الفعالية الرواسبذوبانية  ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 9
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 امرحاواخ شهشَح  انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل مع حل المسائل ذوبانية الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11

 انمحاضشج+انمخرثش للرواسب( الفصل الخامس )التكوين البلوري تكوين الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 11
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الحالة الغروية تكوين الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 12
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تلوث الرواسب ومعالجتها تلوث الرواسب ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 13
اعثىػُح وشهشَح امرحاواخ 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 14
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

   عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة  15

   عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة  16

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل السادس )طرائق الفصل( طرائق الفصل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 17
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل التاسع )تقنيات الفصل غير المباشرة( طرائق الفصل ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 18
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 19
 القوى المؤثرة بين الدقائق في الطورين وانظمة االستخالص

 انمحاضشج+انمخرثش االستخالص
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تقنيات االستخالص مع حل االسئلة االستخالص ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل العاشر )الكروماتوغرافيا( االكروماتوغرافي ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 21
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الكروماتوغرافيا الكروماتوغرافيا ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 22
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 انمحاضشج+انمخرثش امتحان امتحان ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 23
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 مخرثشَحوذماسَش 

 انمحاضشج+انمخرثش الفصل الحادي عشر )التبادل االيوني( التبادل االيوني ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 24
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 25
 التبادل االيوني

 العالقات الرياضية في التبادل االيوني
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح  انمحاضشج+انمخرثش

 مخرثشَحوذماسَش 
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 انثىُح انرحرُح  .11

االعظ انؼامح نهرحهُم انكمٍ / االول( انكُمُاء انرحهُهُح )انجضء - انكرة انممشسج انمطهىتح -1

 سصولٍ انمشػةانىصوٍ ذأنُف د. صفاء 

انمذخم انً طشائك انفصم ذأنُف / انكُمُاء انرحهُهُح )انجضء انثاوٍ( -

 د. صفاء سصولٍ انمشػة

 

  انمشاجغ انشئُغُح )انمصادس( -2

 انكرة وانمشاجغ انرٍ َىصً تها - أ
 )انمجالخ انؼهمُح، انرماسَش،......(

- Analytical chemistry the fundamentalsChemical 

separation methods by John A. Dean 

انمشاجغ االنكرشووُح، مىالغ  - ب

 االورشود

- Daniel C. Harris, ″Quantitative Chemical Analysis″ 

Eighth Ed.  Freeman and Company New York. 2010. 

 انرحهُم انكُمُائٍ انكمٍ

- Hage D.; Carr J. ″analytical Chemistry and 

quantitative analysis″ international Ed. Person, USA, 

انكُمُاء انرحهُهُح وانرحهُم انكمٍ   .2011  

 

 خطح ذطىَش انممشس انذساعٍ .12

 

 

 

 

 

 

 انمحاضشج+انمخرثش تكملة الفصل مع حل المسائل التبادل االيوني ػمهٍ 3وظشٌ+ 2 26
امرحاواخ اعثىػُح وشهشَح 

 وذماسَش مخرثشَح

 


