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 عملي 2كيمياء تحليلية : مواصفات مقرر

 

i. معلومات عامة عن المقرر General information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 عملي 2كيمياء تحليلية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي

Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

 1  1 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الترم الثاني –المستوى الثاني   

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 عملي( تحليل حجميعملي ) 1كيمياء تحليلية 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 اليوجد

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 

 كيمياء

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي -عربي 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 د. فاتن حميد ثامر

11.  
 مواصفات المقرراعتماد تاريخ 

Date of Approval 

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

التحليل الكمي الوزني بطريقتي  الى اكساااااط ال الط الم ادل والمهارات  ايساااااسااااية  ي  المقرر هذا يهدف

التطاير والترسيييييييبع والتعرا على المشيييييياكل التي تواجه عملية الترسيييييييب وكيفية التغلب علي اع كما يتم 

التعرا على اسيييياسيييييات معايرات التعقيد وتطبيق ا على تقدير االيونات في الماء. كما أن ل ذا المقرر أهمية 

 ( عملي.3يلية )في دراسة بعض المقررات الالحقة مثل تحل
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا ال الط يكون سوف المقرر دراسة من اينتهاء  عد

a1- .يعرف اينواع المختلفة ل رق التحليل الوزني وايسس العملية والشرو  لكل  ريقة 

a2 – .يختار العامل المرسط المناسط وايدلة المناس ة  ي معايرات التعقيد 

b1 – .يقارن  ين النتائج التي حصل عليها من التجارط المعملية والحسا ات النظرية لهذه التجارط 

b2 – .يجري الخ وات المناس ة لكل تجر ة مستخدما الكواشف المناس ة وموضحا اس اط استخدامها 

c1 – خت ارات المعملية  على عينات صناعية ودوائية مختلفة.ي  ق اي 

c2 – .يقيم النتائج التي حصل عليها من خالل مقارنتها  ال يانات الموجودة على المواد التي تم تقديرها 

c3 –  قدير يط وت فة عن  ريق الترسااااااا عادن المختل نات من الم قدير الفلزات  ي عي جارط ت يا ت فذ عمل ين

 يرات التعقيد.اييونات عن  ريق معا

d1- .يتحمل مسؤولية السالمة الكيميائية  ي المعامل و رق التعامل مع الكيماويات 

d2 –  يتعاون مع مجموعته إليجاد حلول للمشاكل التي تظهر خالل العمل والحل الجماعي للمسائل المتعلقة

  المعمل.

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم لل رنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 ال رنامج

(Program Intended Learning Outcomes 

( 

a1 - 

يعرف على اينواع المختلفة ل رق التحليل  

الوزني وايسس العملية والشرو  لكل 

  ريقة.

يوضح ماهية علم الكيمياء والمبادئ و  

النظريات و القوانين األساسية و 

التخصصية وفروعه الرئيسية  وعالقته 

تفسير بباقي العلوم األساسية و اسهاماته في 

كثير من الظواهر الطبيعية و ما في الكون 

 من مواد و طاقات.

a2 – 

يختار العامل المرسط المناسط وايدلة المناس ة  

  ي معايرات التعقيد.

يشرح االطياف طرق تحليل واثبات 

التركيب الكيميائي وطرق التحضير 

للمركبات الكيميائية وقواعد تسميتها 

يرات المصاحبة وسلوكها في تفاعالتها والتغ

لتفاعالتها وميكانيكية وحركية التفاعل 

للمركبات العضوية وغير العضوية ويفرق 

 بين المركبات الكيميائية المختلفة. 

b1– 
يقارن  ين النتائج التي حصل عليها من التجارط 

 المعملية والحسا ات النظرية لهذه التجارط.

و نواتج التفاعالت الكيميائية يفسر سرعة  

ونتائج تحاليلها الكيميائية كميا و وصفيا 

 بطريقة علمية تمتاز بالضبط والدقة.

b2 - 
يجري الخ وات المناس ة لكل تجر ة مستخدما 

 الكواشف المناس ة وموضحا اس اط استخدامها.

ماهية المادة و حاالتها وخواصها يحدد 

وطرق تصنيفها و تحليلها كما و نوعا 

وسلوكها و مصدر نشاطها والعالقة المتبادلة 
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بين المادة والطيف الكهرومغناطيسي  

وتوظيف ذلك لتفسير سلوك المادة وتركيبها 

 الكيميائي.

c1- 
ي  ق ايخت ارات المعملية  على عينات صناعية  

 ودوائية مختلفة.
 يطبق التجربة العملية في عملية صناعية.   

c2- 

يقيم النتائج التي حصل عليها من خالل مقارنتها 

  ال يانات الموجودة على المواد التي تم تقديرها.

يستخدم االطياف و التفاعالت المميزة 

لبعض المجموعات الوظيفية و مهارات 

التحليل والقياس المكتسبة في تشخيص 

ت الكيميائية وتحديد العناصر والمركبا

 هويتها.

c3- 

ينفذ عمليا تجارط تقدير الفلزات  ي عينات من  

المعادن المختلفة عن  ريق الترسيط وتقدير 

 اييونات عن  ريق معايرات التعقيد.

ينفذ عمليا تجارب تبين بعض خواص المادة 

الفيزيائية و الكيميائية و حركية تفاعالتها و 

الطاقة )الكهربية و الحرارية( تغيرات 

 المصاحبة لها. 

d1- 

يتحمل مسؤولية السالمة الكيميائية  ي المعامل  

 و رق التعامل مع الكيماويات.

يتحمل المسئولية فيما يجب عليه من  

االلتزام المهني واألخالقي و حماية 

  . البيئة.

d2- 

يتعاون مع مجموعته لإليجاد حلول للمشاكل التي  

تظهر خالل العمل والحل الجماعي للمسائل 

 المتعلقة  المعمل.

يتمثل االخالق المهنية سلوكا و يجيد 

مهارات االتصال والتواصل عبر المنصات 

العلمية المناسبة لنقل افكاره العلمية و 

معلوماته إلى االخرين بطريقة آمنة تحفظ 

 حقوق الملكية الفكرية. .

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارا والف م( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والف م

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 
 التقويم استراتيجية

Assessment 

Strategies 

a1-    ل رق التحلياااال يعرف اينواع المختلفااااة

الوزني وايسااااااس العملية والشاااااارو  لكل 

  ريقة.

 المحاضرة التفاعلية 

 الحوار والمناقشة 

 اختبار قصير بداية المعمل 

a2-    يختار العامل المرساااااط المناساااااط وايدلة

 المناس ة  ي معايرات التعقيد.

 التطبيق العملي 

 الدراسة القبلية 

  المعمل عن مناقشة داخل
سبب اختيار العامل 
 المرسب ومالحظة النتائج 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )الم ارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              
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 المقرر/ الم ارات الذهنيةمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   يقارن  ين النتائج التي حصااااااال عليها من

ية والحسااااااااا ات النظرية  التجارط المعمل

 لهذه التجارط.

 التعلم الذاتي 

 تبادل الخبرات بين الزمالء 
  تقااااارير ا راء

الااااعااااماااال  ااااي 
 المعمل

b2-   يجري الخ وات المناااسااااااا ااة لكاال تجر ااة

مساااتخدما الكواشاااف المناسااا ة وموضاااحا 

 اس اط استخدامها.

 الحوار والمناقشة 

 التطبيق العملي 

  تقارير نهاية
 المعمل

  المناقشة داخل

 المعمل

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )الم ارات الم نية والعملية( ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 الم ارات الم نية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

c1-   ي  ق ايخت ارات المعملية  على عينات

 صناعية ودوائية مختلفة.

 التطبيق العملي 

   التتتتتتتكتتتلتتتيتتتف )ابتتتحتتتا

 مصغرة(

 التقارير نهاية المعمل 

c2-  النتائج التي حصااااال عليها من خالل يقيم

مقارنتها  ال يانات الموجودة على المواد 

 التي تم تقديرها.

 التعلم الذاتي 

 التطبيق العملي 

 التقارير المعملية 

   التكاااليب بعماال بحاا

مصاا ر حول موضااو  

 المعمل

c3-   الفلزات  ي ينفااذ عمليااا تجااارط تقاادير

عيناات من المعاادن المختلفاة عن  ريق 

الترسااااااايااط وتقاادير اييوناات عن  ريق 

 معايرات التعقيد.

 المحاضرة التفاعلية 

 التطبيق العملي 

 التقارير المعملية 

 اختبار قصير 

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )الم ارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

 - d1  الكيميائية  ي يتحمل مسؤولية السالمة

 المعامل و رق التعامل مع الكيماويات.
 التعلم التعاوني 

 المحاضرة التفاعلية 

  المالحظتتتة والتقييم

 الدقيق داخل المعمل

d2 -  يتعاون مع مجموعته لإليجاد حلول

للمشاكل التي تظهر خالل العمل والحل 

 الجماعي للمسائل المتعلقة  العمل.

 التعليم التعاوني 

  تبتتادل الخبرات بين

 الزمالء

 التقارير المعملية 

  المنتتتاقشتتتتتتتتة داختتتل

 المعمل

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1      

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  === 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1 
  حسااااااااط عدد جزيئات ماء الت لور لمركط يحتوي على

 جزيئات من ماء الت لور.
1 6 

a1, b1, 

c2, d2 

2 

  تقدير ايون ال اريوم على هيئة ك ريتات ال اريوم 

  تقدير ايون الحديديك على هيئة اكسيد الحديديك 

  هياااادروكساااااااي -8تقاااادير ايون ايلمونيوم على هيئااااة

 كوينويت ايلمونيوم 

  تقاادير ايون النيكاال  ي عينااة تجميليااة على هيئااة داي

 ميثيل جلوكزيمات النيكل

 تقدير ايون المغنيسيوم على هيئة  وسفات المغنيسيوم 

 تقدير ايون الكالسيوم على هيئة كر ونات كالسيوم 

6 36 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c3, 

d1, d2 

3 

 تقاادير ايون ايوكزايت على هيئااة اوكزايت كاالسااااااايوم 

 احادية ماء الت لور

 تقدير ايون الكرومات على هيئة كرومات رصاص 

2 12 

a1, a2, 

b1, b2, 

c3, d1, 

d2 

4 

 تقدير ايون الكلورايد  ي عينة م يض على هيئة كلوريد  ضة  •

1 6 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c3, 

d1, d2 

5 
 (تقييس اييدتا)  التعقيد معايرات 

  غير م اشرة( –معايرات تقدير الفلزات )م اشرة 
1 6 

a2, b1, 

c3, d1 
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vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 
 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 مناقشة  داية المعمل 1
 5  ردي

كل 

 معمل
a1, a2, 

b2, 

 تقرير اس وعي 2
 15  ردي

كل 

 معمل
b1, c2 

 a1, d2 10 5 تعاوني  حث مصغر 3

 === == Total Score  25إجمالي الدرجة  

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 أسوع التقييم

Week due 

 الدرجة

Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

الدرجة 

الن ائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

6 

ت  يق معاااايرات الفلزات )تقااادير العسااااااار الكلي  المؤقااات    •

يونات الكالسااااااايوم   والدائم لعينات مختلفة من الماء(  تقدير اي

 الكلية  ي الماء الذائ ة
 

1 6 

a2, b2, 

c1, c2, 

c3, d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 36 === 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي الت  يق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء  ين الخ رات ت ادل 
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1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 25 25% 

a1, a2, 

b1, b2, 

c2, d2 

 Quiz 1,2,3,4,5,6 2.5 2.5%( 1كوز) 2
a1, a2, 

d2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
7 10 10% 

a1, a2, 

d2 

 Quiz 8,9,10,11,12,13 2.5 2.5%( 2كوز) 4
a1, a2, 

d2 

5 
 اختبار ن اية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
    

6 
 اختبار ن اية الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

14 60 60% 
a1, a2, 

b1,d2 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 

 

 

 كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

 ) ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

. G.H.JEFFERY; J.BASSETT; J.MENDHAM; R.C.DENNEY(2003), FIFTH EDITION, 

VOGEL'S(TEXT BOOK OF GUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS, THE 

SCHOOL OF CHEMISTRY, THAMES POLYTECHNIC,LONDON. 

• 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
• 

D.A.Skoog, F. J. Holler and S.R.Crouch (2007), Analytical Chemistry: An 

•.edn, Cengage Learning, California thIntroduction, 8 

• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3
  

  

  

 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
  عد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتا ة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلق  اآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم  ي حال عدم الو اء  ذلك.75يلتزم ال الط  حضور  -
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 ي حال تجاوز  للقسم ويحرم ال الط من دخول ايمتحانيقدم أستاذ المقرر تقريرا  حضور وغياط ال الط  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياط 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

لل الط حضااور المحاضاارة تذا تأخر لمدة ر ع ساااعة لثالث مرات  ي الفصاال الدراسااير وتذا تأخر  يساامح -

 وعند عدم ايلتزام يمنع من دخول المحاضرة.زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررر 

 :Exam Attendance/Punctualityضوا   ايمتحان  3

 ( دقيقة من  دء ايمتحان 20ي يسمح لل الط دخول ايمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -

 تذا تغيط ال الط عن ايمتحان النهائي ت  ق اللوائح الخاصة  نظام ايمتحان  ي الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات  ي  داية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها وضاااااوا   تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 تذا تأخر ال الط  ي تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر  ي تسليمه. -

 : gCheatin الغش 5

  ي حال ث وت قيام ال الط  الغش  ي ايمتحان النصفي أو النهائي ت  ق عليه يئحة شؤون ال الط. -

  ي حال ث وت قيام ال الط  الغش او النقل  ي التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاينتحال  6

 ينتحل شخصية  الط ألداء ايمتحان نيا ة عنه ت  ق الالئحة الخاصة  ذلك ي حالة وجود شخص  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام المو ايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 
 

(1اللغة اإلنجليزية )مقرر: .2020 - 2019العام الجامعي:   

 

 ( عملي2تحليلة ) :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name د.فاتن حميد عبدهللا ثامر 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(
Office Hours 

 اربع ساعات

 المكان ورقم ال اتف

Location 

&Telephone No.  

 770362914 -صنعاء 
 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
Faten.thamer77@gmail.com       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

 ( عملي2تحليلة )كيمياء 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
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3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

 1  1 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الترم الثاني –المستوى الثاني   

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 )تحليل حجمي عملي( ( عملي 1كيمياء تحليلة )

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 اليوجد

7.  
البرامج التي يتم في ا البرنامج/ 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 

 كيمياء

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 انجليزي –عربي 

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 
 فصلي

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 

 

 

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

بطريقتي التطاير التحليل الكمي الوزني  الى اكسااااط ال الط الم ادل والمهارات  ايسااااساااية  ي  المقرر هذا يهدف

والترسيييبع والتعرا على المشيياكل التي تواجه عملية الترسيييب وكيفية التغلب علي اع كما يتم التعرا على 

اسييييياسييييييات معايرات التعقيد وتطبيق ا على تقدير االيونات في الماء. كما أن ل ذا المقرر أهمية في دراسييييية 

 ( عملي.3بعض المقررات الالحقة مثل تحليلية )
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iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا ال الط يكون سوف المقرر دراسة من اينتهاء  عد

  a1 - نواع المختلفة ل رق التحليل الوزني وايسس العملية والشرو  لكل  ريقة.يعرف على اي 

a2 –  لمناس ة  ي معايرات التعقيد.ايختار العامل المرسط المناسط وايدلة 

b1 – ط.قارن  ين النتائج التي حصل عليها من التجارط المعملية والحسا ات النظرية لهذه التجاري 

b2 – فسر الخ وات المناس ة لكل تجر ة مستخدما الكواشف المناس ة وموضحا اس اط استخدامها.ي 

c1 – ائية مختلفة.لى عينات صناعية ودوي  ق ايخت ارات المعملية  ع 

c2 – قديرها.تفسر لنتائج التي حصل عليها من خالل مقارنتها  ال يانات الموجودة على المواد التي تم ي 

c3 – قديري يط وت فة عن  ريق الترسااااااا نات من المعادن المختل قدير الفلزات  ي عي يا تجارط ت فذ عمل  ن

 اييونات عن  ريق معايرات التعقيد.

d1- الكيميائية  ي المعامل و رق التعامل مع الكيماويات. يتحمل مسؤولية السالمة 

d2 –  يتعاون مع مجموعته إليجاد حلول للمشاكل التي تظهر خالل العمل والحل الجماعي للمسائل

 المتعلقة  المعمل.

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع
Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
 

  
  

2   

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  

 

 

 

 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Order 

 الم ام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1  .6 1 حساب عدد جزيئات ماء التبلور لمركب يحتوي على جزيئات من ماء التبلور 

2   6 2 تقدير ايون الباريوم على هيئة كبريتات الباريوم 

3   6 3 تقدير ايون الحديديك على هيئة اكسيد الحديديك 

4   6 4 هيدروكسي كوينوالت االلمونيوم -8تقدير ايون االلمونيوم على هيئة 
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5  6 5 يكلتقدير ايون النيكل في عينة تجميلية على هيئة داي ميثيل جلوكزيمات الن 

  6 تقدير ايون المغنيسيوم على هيئة فوسفات المغنيسيوم 6

 7 2   (Midterm Exam)  الفصل نصف اخت ار 7

8  6 8 تقدير ايون الكالسيوم على هيئة كربونات كالسيوم 

9  6 9 تقدير ايون االوكزاالت على هيئة اوكزاالت كالسيوم احادية ماء التبلور 

10  6 10 تقدير ايون الكرومات على هيئة كرومات رصاص 

11    •6 11 تقدير ايون الكلورايد في عينة مبيض على هيئة كلوريد فضة 

12  )6 12 معايرات التعقيد ) تقييس االيدتا 

13   6 13 غير مباشرة( –معايرات تقدير الفلزات )مباشرة 

  Final Exam  14 ( عملي) الفصل نهاية اخت ار 14

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 36 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي الت  يق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء  ين الخ رات ت ادل -

 

 

 

 

 

 

 

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 كل معمل 5  ردي مناقشة  داية المعمل 1
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 كل معمل 15  ردي تقرير اس وعي 2

 10 5 تعاوني  حث مصغر 3

4     

 Total Score 25  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 
 موعد)أسبوع( التقويم

Week Due 
 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion 

of Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواج ات التكليفات

Assignments 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 25 25% 

 Quiz 1,2,3,4,5,6 2.5 2.5%( 1) قصير اخت ار 2

3 
 Midterm Exam نصفي اخت ار

 ( نظري)
7 10 10% 

 Quiz 8,9,10,11,12,13 2.5 2.5%( 2) قصير اخت ار 4

    نهائي عملي اخت ار 5

 %60 60 14 نهائي تحريري اخت ار 6

 Total  100 100% المجموع 

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  :.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر( 
 

 )ال تزيد عن مرجعين(: Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
G.H.JEFFERY; J.BASSETT; J.MENDHAM; R.C.DENNEY(2003), FIFTH EDITION, 

VOGEL'S(TEXT BOOK OF GUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS, THE SCHOOL OF 

CHEMISTRY, THAMES POLYTECHNIC,LONDON. 

• 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
• D.A.Skoog, F. J. Holler and S.R.Crouch (2007), Analytical Chemistry: An 

Introduction, 8th edn, Cengage Learning, California. 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6
 http://www. 

 http://www.  

 http://www.  

 http://www.  

 

 

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الجامعة يتم كتا ة السياسة العامة للمقرر  يما يتعلق  اآلتي: عد الرجوع للوائح 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم  ي حال عدم الو اء  ذلك.75يلتزم ال الط  حضور  -

للقسم ويحرم ال الط من دخول ايمتحان  ي حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا  حضور وغياط ال الط  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياط 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

لل الط حضااور المحاضاارة تذا تأخر لمدة ر ع ساااعة لثالث مرات  ي الفصاال الدراسااير وتذا تأخر  يساامح -

 المقررر وعند عدم ايلتزام يمنع من دخول المحاضرة.زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ 

 :Exam Attendance/Punctualityضوا   ايمتحان  3

 ( دقيقة من  دء ايمتحان 20ي يسمح لل الط دخول ايمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -

 ية.تذا تغيط ال الط عن ايمتحان النهائي ت  ق اللوائح الخاصة  نظام ايمتحان  ي الكل -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات  ي  داية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها وضاااااوا   تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 تذا تأخر ال الط  ي تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر  ي تسليمه. -

 : Cheating الغش 5

  ي حال ث وت قيام ال الط  الغش  ي ايمتحان النصفي أو النهائي ت  ق عليه يئحة شؤون ال الط. -

  ي حال ث وت قيام ال الط  الغش او النقل  ي التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاينتحال  6

 داء ايمتحان نيا ة عنه ت  ق الالئحة الخاصة  ذلك ي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  الط أل -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام المو ايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


