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 )عملي( 3كيمياء تحليلية : مواصفات مقرر

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

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 ( )عملي(3كيمياء 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 

الفصل  االول-الثالث  المستوى 

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 تحليل حجمي عملي

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 المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

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

ii. وصف المقرر Course Description: 

ستخدام جهاز مطياف  –يتضمن هذا المقرر تجارب متنوعة في طرق التحليل الطيفي )االمتصاص  االنبعاث( با

المرئية وفوق البنفسعععجيةه جهاز االنبعاث الذرل اللهبيه وتطبيذ هذل الطرق علي عينات دوائية وصعععناعية االشععععة 

مختلفععة لتقععدير التراكيز ونسععععععععب االرتبععاط للمعقععدات وكععذلععت تمكين الطععالععب من اسعععععععتخععدام اجهز  الطيف وتقععدير 

 ( عملي.4لالحقة مثل تحليلية) كما أن لهذا المقرر أهمية في دراسة بعض المقررات اتراكيزالمواد طيفيا.

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن علي قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 – يعرف على اساسيات التحليل الطيفي من خالل معرفة االسس النظرية للتجارب العملية 

 - a2 بين االجهزة المختلفة المستخدمة لقياس طيف االمتصاص واالنبعاث يميز 
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 -b1ن تطبيق هذه يحلل النتائج التي يحصللللللل عليها من االجهزة ليصللللللل الى الهدف المراه ال  لللللل ل الي  م

 التجارب

 -b2ل التجاربيقارن النتائج المعملية التي حصل عليها  مع الحسابات النظرية ليتضح مدى هقة عم 

-c1 وفي حل المساااا ل  خدم المهارات المكتسلللبة من المقررات العملية السلللابقة لمعايرة االهوات القياسلللية يسلللت

 المختلفة المتعلقة بالمقرر

 -c2يقيم النتائج التي حصل عليها من التجارب بمقارنتها بالمعل مات النظرية الم ج هة في المراجع العلمية 

  -c3اقيتها بطرق التثبت المعروفة والمذك رة في المراجع.يثبت الطرق التحليلية ويتأكد من مصد 

d1- .يتعاون مع زمالئ  في العمل الجماعي إليجاه الحل ل والتفاسير لألشياء الغير مفه مة 

d2-  يسللتخدم برامج الحاسلل ب الخا للة بالكيمياء في  لليارة التقارير العلمية ومعالجة البيانات التي يحصللل

 عليها.

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

 مخرجات التعلم المقصود  من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصود  من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 
يعرف على اساسيات التحليل الطيفي من خالل معرفة االسس 

 النظرية للتجارب العملية

ي ضح ماهية علم الكيمياء والمباهئ و 

النظريات و الق انين األساسية و 

وعالقت  التخصصية وفروع  الرئيسية  

بباقي العل م األساسية و اسهامات  في 

تفسير كثير من الظ اهر الطبيعية و ما 

 في الك ن من م اه و طاقات.

a2 

 

يميز بين االجهزة المختلفلللة المسللللللتخلللدملللة لقيلللاس طيف  

 االمتصاص واالنبعاث 

 

يشرح االطياف طرق تحليل واثبات 

التركيب الكيميائي وطرق التحضير 

للمركبات الكيميائية وق اعد تسميتها 

وسل كها في تفاعالتها والتغيرات 

المصاحبة لتفاعالتها وميكانيكية 

وحركية التفاعل للمركبات العض ية 

ورير العض ية ويفرق بين المركبات 

 الكيميائية المختلفة.

b1 

ليصل الى الهدف  يحلل النتائج التي يحصل عليها من االجهزة

 المراه ال   ل الي  من تطبيق هذه التجارب

 

يحده ماهية الماهة و حاالتها وخ ا ها 

وطرق تصنيفها و تحليلها كما و ن عا 

وسل كها و مصدر نشاطها والعالقة 

المتباهلة بين الماهة والطيف 

الكهرومغناطيسي  وت ظيف ذلك 

لتفسير سل ك الماهة وتركيبها 

 الكيميائي.

b2 
يقارن النتائج المعملية التي حصل عليها  مع الحسابات 

 النظرية ليتضح مدى هقة عمل التجارب

يفسر سرعة و ن اتج التفاعالت 

الكيميائية ونتائج تحاليلها الكيميائية 

كميا و و فيا بطريقة علمية تمتاز 

 بالضبط والدقة.
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c1 

 يستخدم المهارات المكتسبة من المقررات العملية السابقة

ختلفة وفي حل المسا ل الم معايرة واستخدام االهوات القياسيةل

 المتعلقة بالمقرر

ي ظف و يطبق عمليا المباهئ و  .

النظريات االساسية و االفكار والق انين 

و الحقائق و المفاهيم الكيميائية  في 

االمن و السالمة و معايرة االهوات و 

االجهزة و التحليل و القياس وتصميم 

لية في مجاالت الكيمياء تجارب معم

المختلفة و المجاالت التطبيقية 

 المرتبطة بالكيمياء.

c2 

يقيم النتلللائج التي حصللللللللل عليهلللا من التجلللارب بمقلللارنتهلللا 

 بالمعل مات النظرية الم ج هة في المراجع العلمية

 

يستخدم االطياف و التفاعالت 

ال ظيفية و المميزة لبعض المجم عات 

مهارات التحليل والقياس المكتسبة في 

تشخيص العنا ر والمركبات 

 الكيميائية وتحديد ه يتها.

c3 

ية ويتأكد من مصلللللللداقيتها بطرق التثبت  يثبت الطرق التحليل

 المعروفة والمذك رة في المراجع.

 

يطبق عمليا المباهئ و ي ظف و 

النظريات االساسية و االفكار والق انين 

و الحقائق و المفاهيم الكيميائية  في 

االمن و السالمة و معايرة االهوات و 

االجهزة و التحليل و القياس وتصميم 

تجارب معملية في مجاالت الكيمياء 

المختلفة و المجاالت التطبيقية المرتبطة 

 بالكيمياء.

d1 
مع زمالئ  في العمل الجماعي والمناقشة إليجاه  يتعاون

 الحل ل والتفاسير لألشياء الغير مفه مة.

يتمثل االخالق المهنية سل كا و يجيد 

مهارات االتصال والت ا ل عبر 

المنصات العلمية المناسبة لنقل افكاره 

العلمية و معل مات  إلى االخرين بطريقة 

 آمنة تحفظ حق ق الملكية الفكرية

d2 

يسللللتخدم برامج الحاسلللل ب الخا للللة بالكيمياء في  لللليارة  -

 التقارير العلمية ومعالجة البيانات التي يحصل عليها.

 

يستخدم تكن ل جيا المعل مات و برامج 

الحاس ب ذات العالقة بمجال  في البحث 

وفي  يارة التقارير العلمية مع اإللمام 

 بلغة البحث والعل م الحديثة.

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

 

مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم أوال: 

 :والتقويم

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment Strategies 

a1-   يعرف على اسلللللاسللللليات التحليل الطيفي من

خالل معرفللة االسللللللس النظريللة للتجللارب 

 العملية

 المحاضرة التفاعلية 

 الحوار والمناقشة 

  اختبااااار ق اااااااير

 بداية المعمل
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a2-   

يميز بين االجهزة المختلفللة المسللللللتخللدمللة  

 لقياس طيف االمتصاص واالنبعاث 

 

 التطبيق العملي 

 الرحالت العلمية 

 

  مناقشة داخل

المعمل عن فكرة 

 الجهاز 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   يحلل النتائج التي يحصل عليها من االجهزة

ليصللل الى الهدف المراه ال  لل ل الي  من 

 تطبيق هذه التجارب 

 

 التعلم الذاتي 

  تبادل الخبرات بين

 الزمالء

  تقارير اجراء

 العمل في المعمل

b2-    يقارن النتائج المعملية التي حصلللللللل عليها

مع الحسللللللابات النظرية ليتضللللللح مدى هقة 

 عمل التجارب

 الح ار والمناقشة 

 التطبيق العملي 

  تقارير نهاية

 المعمل

 

باستراتيجية التدريس  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1-  يسللتخدم المهارات المكتسللبة من المقررات

العملية السلابقة لمعايرة واسلتخدام االهوات 

ية فة   القياسلللللل وفي حل المساااااااا ل المختل

 المتعلقة بالمقرر

 التعلم الذاتي   المالحظة الدقيقة  على

اسللللتخدام الطالب طريقة 

 لألهوات هاخل المعمل

c2-  يقيم النتائج التي حصل عليها من التجارب

بمقلللارنتهلللا بلللالمعل ملللات النظريلللة 

 الم ج هة في المراجع العلمية

 

 التعلم الذاتي 

 الحوار والمناقشة 

 التقارير المعملية 

  التكاليف بعمل بحث

م اااااااااا اااار حااااول 

 موضوع المعمل

c3-  ثبلللت ليلللة ويتلللأكلللد من ي ي تحل ل لطرق ا ا

مصداقيتها بطرق التثبت المعروفة 

 والمذك رة في المراجع.

 

 المحاضرة التفاعلية 

 الح ار والمناقشة 

  التقارير

 المعملية

 اختبار ق ير 

 

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

Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d1 -  مع زمالئلل  في العمللل الجمللاعي يتعللاون

والمنلاقشلللللللة إليجلاه الحل ل والتفلاسللللللير 

 لألشياء الغير مفه مة.

 التعلم التعاوني 

  المالحظة والتقييم الدقيق

 هاخل المعمل

d2-  يسلتخدم برامج الحاسل ب الخا لة بالكيمياء

جة  ية ومعال قارير العلم رة الت يا في  لللللل

 البيانات التي يحصل عليها.

 

 التطبيق العملي 

  تباهل الخبرات بين

 الزمالء

 التقارير المعملية 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       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 
  مقدمة نظرية عن اسععاسععيات المعمل والمتطلبات السععابقة

 المتعلقة بالمقرر
1 3 a1 

2 
  تحععععديععععد الطول الموجي االعلي لمعقععععد الحععععديععععد مع

 فينانثرولين1,10
1 3 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2,d1, d2 

3 
  تقععدير عينععة مجهولععة من الحععديععد بععاسعععععععتخععدام طريقععة

 االضافات القياسية
1 3 

a1, a2, 

b1, c1,c3, 

d1, d2 
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 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  التفاعلية المحاضر Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

  العملية العروضو المحاكا Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيذ Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 

 

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) 

 a1, a2,c1 كل معمل 2.5 فردل مناقشة بداية المعمل 1

 تقرير اسبوعي 2
 كل معمل 5 فردل

b1, b2, c2, 

c3, d2 

4 

تقدير تركيز ونسعععععععبة فيتامين سعععععععي في عينة طبية )االقراص  •

 الفوار (

  التقدير االني لخليط من مادتين مختلفتين في معامل االمتصععاص

 الموالرل

  المواد الحافظة مثل البنزوات طيفياتقدير بعض 

     3 9 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2,d1, 

d2 

5 

 حساب النسب االتحادية لمعقد الحديد مع الثيوسيانات : 

  جوب() طريقة التغييرات المستمر 

 طريقة النسبة المولية 

 طريقة نسبة الميل 

3 9 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2,d1, 

d2 

6 

الصعععوديوم والبوتاسعععيوم في عينة من ماء الحنفية تقدير نسعععبة  •

 باستخدام جهاز االنبعاث الذرل اللهبي.

 باسعععتخدام   تقدير نسعععبة البوتاسعععيوم في عينة من االسعععمنت

 جهاز االنبعاث الذرل اللهبي.

  تقععدير بعض المعععادن في عينععات  ععذائيععة بععاسعععععععتخععدام جهععاز

 االنبعاث الذرل اللهبي

3 9 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2,c3, 

d1, d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 36 === 
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 a1, a2, d1 10 2.5 تعاوني بحث مصغر 3

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم

Assessment Tasks 
 أسوع التقييم

Week due 

 الدرجة

Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 

 التكليفات والواجبات

Tasks and 

Assignments 

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 10 20% 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2, 

c3, d1, 

d2 2 (1كوز )Quiz 1,2,3,4,5,6 2.5 5% 
a1, a2, 

b2,c1 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
7 5 10% 

a1, 

a2,c1 

d2 4 (2كوز )Quiz 8,9,10,11,12,13 2.5 5% 
a1, a2, 

b2, c1 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
    

6 
 نهاية الفصل )نظري(اختبار 

Final Exam 

(theoretical) 

14 30 60% 
a1, a2, 

c1, c3, 

d2 
 Total100 50 اإلجمالي% === 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 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

 

 

 

• 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 

Introduction, 8th edn, Cengage Learning, California. 

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلذ باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلت.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور و ياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

لثالث مرات في الفصععل الدراسععيذ وتذا تأخر للطالب حضععور المحاضععر  تذا تأخر لمد  ربع سععاعة  يسععمح -

 زياد  عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررذ وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضر .

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار ) -

 تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبذ اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أسعععععتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصعععععل ويحدد مواعيد تسعععععليمها وضعععععوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

 التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذل تأخر في تسليمه. تذا تأخر الطالب في تسليم -

 : Cheating الغش 5

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبذ عليه الئحة شؤون الطالب. -

 التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبذ الالئحة الخاصة بذلت -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأل سياسات أخرى مثل  -
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 (1اللغة اإلنجليزية )قرر: 2020-2019.العام الجامعي:

 

 ( عملي3تحليلة ) :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 الهاتف

Location 

&Telephone No.  

 770362914 - نعاء
 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 

 عملي (3تحليلة )

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 
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 2  1 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
لفصل االولا –المستوى الثالث   

 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(  .5
Pre-requisites  

 تحليل حجمي عملي

– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneال توجد 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 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 
 كلية العلوم –معامل قسم الكيمياء 

 

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

 

 

 

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ستخدام جهاز مطياف  –متنوعة في طرق التحليل الطيفي )االمتصاص يتضمن هذا المقرر تجارب  االنبعاث( با

االشعععععة المرئية وفوق البنفسععععجيةه جهاز االنبعاث الذرل اللهبي وتطبيذ هذل الطرق علي عينات دوائية وصععععناعية 

يف وتقععدير مختلفععة لتقععدير التراكيز ونسععععععععب االرتبععاط للمعقععدات وكععذلععت تمكين الطععالععب من اسعععععععتخععدام اجهز  الط

 ( عملي.4كما أن لهذا المقرر أهمية في دراسة بعض المقررات الالحقة مثل تحليلية)  تراكيزالمواد طيفيا.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن علي قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 –  على اساسيات التحليل الطيفي من خالل معرفة االسس النظرية للتجارب العمليةيعرف 

 - a2 يميز بين االجهزة المختلفة المستخدمة لقياس طيف االمتصاص واالنبعاث 

 -b1 يحلل النتائج التي يحصللللللل عليها من االجهزة ليصللللللل الى الهدف المراه ال  لللللل ل الي  من تطبيق هذه

 التجارب

 -b2ئج المعملية التي حصل عليها  مع الحسابات النظرية ليتضح مدى هقة عمل التجاربيقارن النتا 

-c1  وفي حل يسللتخدم المهارات المكتسللبة من المقررات العملية السللابقة لمعايرة واسللتخدام االهوات القياسللية

 المسا ل المختلفة المتعلقة بالمقرر

 -c2ها بالمعل مات النظرية الم ج هة في المراجع العلميةيقيم النتائج التي حصل عليها من التجارب بمقارنت 

  -c3.يثبت الطرق التحليلية ويتأكد من مصداقيتها بطرق التثبت المعروفة والمذك رة في المراجع 



 

 

 

 

 

 

 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

 

 

 

d1-  فه مة.ميتعاون مع زمالئ  في العمل الجماعي والمناقشة إليجاه الحل ل والتفاسير لألشياء الغير 

d2-  التي يحصللل  ب الخا للة بالكيمياء في  لليارة التقارير العلمية ومعالجة البياناتيسللتخدم برامج الحاسلل

 عليها.

 

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 
16w  

 

 

 

 

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

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1  3 1 مقدمة نظرية عن اساسيات المعمل والمتطلبات السابقة المتعلقة بالمقرر 

2   3 2 فينانثرولين1,10تحديد الط ل الم جي االعلى لمعقد الحديد مع 

3  3 3 تقدير عينة مجه لة من الحديد باستخدام طريقة االضافات القياسية 

4  )3 4 تقدير تركيز ونسبة فيتامين سي في عينة طبية )االقراص الف ارة 

5  3 5 التقدير االني لخليط من ماهتين مختلفتين في معامل االمتصاص الم الري 

 3 6 تقدير بعض الم اه الحافظة مثل البنزوات طيفيا 6

  7   (Midterm Exam)  الفصل نصف اختبار 7

8 
  حسللللللاب النسللللللب االتحاهية لمعقد الحديد مع الثي سلللللليانات  طريقة التغييرات

 المستمرة )ج ب(

8 3 

9  3 9 طريقة النسبة الم لية 
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10  3 10 طريقة نسبة الميل 

11 
  از نسلللبة الصللل هي م والب تاسلللي م في عينة من ماء الحنفية باسلللتخدام جهتقدير

 االنبعاث الذري اللهبي.

11 3 

12 
  تقدير نسللبة الب تاسللي م في عينة من االسللمنت  باسللتخدام جهاز االنبعاث الذري

 اللهبي.

12 3 

 3 13 تقدير بعض المعادن في عينات غذا ية باستخدام جهاز االنبعاث الذري اللهبي 13

  Final Exam 14 ( عملي) الفصل نهاية اختبار 14

 14w 36h 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضر  -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكا  -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيذ -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

 

 

 

 

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 كل معمل 2.5 فردل مناقشة بداية للمعمل 1

 كل معمل 5 فردل تقرير اسبوعي 2
 10 2.5 تعاوني بحث مصغر 3

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment  
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 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 
 موعد)أسبوع( التقويم

Week Due 
 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي

Proportion 

of Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 10 20% 

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

3 
 Midterm Exam نصفي اختبار

 ( وعملي نظرل)
7 5 10% 

 Quiz 8,9,10,11,12,13 2.5 5%( 2) قصير اختبار 4

    نهائي عملي اختبار 5

 %60 30 14 نهائي تحريرل اختبار 6

 % Total  50 100 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.  

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلذ باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلت.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور و ياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضععور المحاضععر  تذا تأخر لمد  ربع سععاعة لثالث مرات في الفصععل الدراسععيذ وتذا تأخر  يسععمح -

 زياد  عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقررذ وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضر .

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي تذا تأخر مقدار )ال  -

 ة.تذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبذ اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

أسعععععتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصعععععل ويحدد مواعيد تسعععععليمها وضعععععوابط تنفيذ التكليفات يحدد  -

 وتسليمها.

 تذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذل تأخر في تسليمه. -

 : Cheating الغش 5

 النصفي أو النهائي تطبذ عليه الئحة شؤون الطالب.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان  -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبذ الالئحة الخاصة بذلت -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أل سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 
 


