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 نظري 3كيمياء تحليلية : مواصفات مقرر

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

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 ( )نظري(3كيمياء تحليلة )

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 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل  االول-الثالث  المستوى 

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 كيمياء عامة –تحليل حجمي 

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: 

اكسااااااا الاالا الماادا اةسااااااساااااية لننتقاةت اةلكترونية ومصاااااادر الايف الم تل ة  الى المقرر هذا يهدف

كما أن لهذا واةجهزة الم تل ة لقياس ايف اةمتصااااااز الجزيالن واةناعار الذري اللهان .والتعرف الى قانون اير 

 ( نظري.4المقرر أهمية في دراسة بعض المقررات الالحقة مثل تحليلية) 

 

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

 : أن على قادرا الاالا يكون سوف المقرر دراسة من اةنتهاء اعد

a1 -    يعرف على أسااااااالساااااافاالا نتقفالت افلفااو نة ؛ االةا نةتل؛رم فااو ت نت  ااااااال   نتعاال ااو تل ااااااعاال

 نتلهرم غنلطفسيت  قل ون بفرت  ظريلا نت؛ ففس ت م أ ون  نتحفود عن قل ون بفر.
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a2 -    يئيت  بعلث نتجايلهم نألساااس نتنظريو نت؛ي لعبه بهل أةهال نتقفال نتبسااا؛   و تي نة ؛ ااال  منة 

 . أسلسفلا نة بعلث منة ؛ ل   نتذري نتلهبي منألةهال نتبس؛   و تي نت فلس

b1-      ب الحيود عن اسببببببب ا؛ يح د  لهفو نتقفال مأ ونعه مأ ون  نة ؛ لةا نةتل؛رم فو مشاااااارمط اه ن ؛ ل

  قانون  ير.

b2 -      سر عالقو نة ؛ ل  بلت؛رافا تي نت؛حلفه س؛  نم ةهلز نألشعو نتبر فو متوق يل نتلبي تلبرابلا بل

 .نتب لر و بفن عبلف؛ي نة ؛ ل  منة بعلث منتعون ه نتبؤثرل تفهبل و نتبنلسجفو

b3 -   يقترح حل المسببباال المتة قا  المقرر وال ار المفت  ا ل ال المسببباال مل قا القوانين التد تمت دراسبببت ا

 فد هاا المقرر.

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

 م رجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

م رجات التعلم المقصودة من 
 الارنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - 

يعرف أسلسفلا نتقفالت افلفو نة ؛ لةا نةتل؛رم فو ت 

نت  ل   نتعل و تل عل  نتلهرم غنلطفسيت  قل ون بفرت 

  ظريلا نت؛ ففس ت م أ ون  نتحفود عن قل ون بفر.

 

 ي رح نةطفلف طرق لحلفه منثبلا

نت؛رافب نتلفبفل ي مطرق نت؛حضفر 

تلبرابلا نتلفبفل فو مقونع  لسبف؛هل 

مسلواهل تي لللعاللهل منت؛غفرنا 

نتب لحبو ت؛للعاللهل م فلل فلفو 

محرافو نت؛للعه تلبرابلا نتعضويو 

مغفر نتعضويو ميلرق بفن نتبرابلا 

 نتلفبفل فو نتب ؛للو.

a2 – 

ةهال نتقفال يلهم نألسااااااس نتنظرياااو نت؛ي لعباااه بهااال أ  

 نتبسااااا؛   و تي نة ؛ ااااال  منة بعلث نتجايئيت 

أساااالساااافلا نة بعلث منة ؛ اااال   نتذري نتلهبي 

 . منألةهال نتبس؛   و تي نت فلس

 

يوضح  لهفو علم نتلفبفلء منتببلدئ م 

نتنظريلا م نت ون فن نألسلسفو م 

نت؛   فو مترمعه نتر فسفو  

م معالق؛ه ببلقي نتعلوم نألسلسفو 

نسهل لله تي للسفر اثفر  ن نتظونهر 

نتقبفعفو م  ل تي نتلون  ن  وند م 

 طلقلا.

 

b1– 

يح د  لهفو نتقفال مأ ونعه مأ ون  نة ؛ لةا نةتل؛رم فو 

 مشرمط اه ن ؛ ل  ت نسبلب نتحفود عن قل ون بفر.

 لهفو نتبلدل م حلةلهل يح د 

مخونصهل مطرق ل نفلهل م لحلفلهل 

ابل م  وعل مسلواهل م    ر 

  لطهل منتعالقو نتب؛بلدتو بفن نتبلدل 

منتقفال نتلهرم غنلطفسي  

ملوظفال ذتك ت؛لسفر سلوك نتبلدل 

 ملرافبهل نتلفبفل ي.
 

b2 - 
نت؛حلفه نتلبي يلسر عالقو نة ؛ ل  بلت؛رافا تي 

 تلبرابلا بلس؛  نم ةهلز نألشعو نتبر فو متوق نتبنلسجفو
يلسر سرعو م  ونلج نت؛للعالا 

نتلفبفل فو م ؛ل ج لحلتفلهل نتلفبفل فو 
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ي لرن بفن عبلف؛ي نة ؛ ل  منة بعلث منتعون ه    و 

 نتبؤثرل تفهبل

ابفل م مصلفل بقري و علبفو لب؛لز 

 بلتضبط منت قو.

b3 

يحل المساال المتة قا  المقرر والِ َار المفت  ا ل ال 

المساال مل قا القوانين التد تمت دراست ا فد هاا 

 المقرر.

يحله ب قو ابفلا م  وعفلا  ونلج 

لللعه افبفل ي بنلء على نتحسلبلا 

نتلفبفل فو م يوظلهل توصال نت؛للعه 

 م نت؛غفرنا نتب لحبو ته.

 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-   مافلفو يعرف نتقلتب على أسلسفلا نتقفال

نة ؛ لةا نةتل؛رم فو منت  اااااال   نتعل و 

تل ااااااعل  نتلهرم غنلطفساااااايت  قل ون بفرت 

 ظريلا نت؛ ففس ت م أ ون  نتحفود عن قل ون 

 بفر.

 

 الت اع يا المحاضرة 

 الةصف الاهند 

 امتحان قصير 

 تقبببارير )  تاببباليف

مصببببببببب بببرة عبببن 

الببببمببببواضببببببببببيبببب  

 المةلاة(

a2-     يلهم نألسااس نتنظريو نت؛ي لعبه بهل أةهال

نتقفال نتبساااااا؛ ااا  اااو تي نة ؛ ااااااااال  

أساااااالساااااافلا نة بعلث  منة بعلث نتجايئيت 

منة ؛ ااااااااال   نتاااذري نتلهبي منألةهال 

 نتبس؛   و تي نت فلس

 الت اع يا المحاضرة 

 نتبنلق و منتحونر 

 عرض ل  يبي  

 امتحان قصير 

  واج ات)رسومات

 االج زة (

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-    يحااا د  ااالهفاااو نتقفال مأ ونعاااه مأ ون

نة ؛ لةا نةتل؛رم فو مشاارمط اه ن ؛ ل  ت 

 نسبلب نتحفود عن قل ون بفر.

 والمناقشا الحوار 

 الاهند الةصف 

 ن ؛حلن ق فر 

  لللتفال )أسئلو

 مأةوبو ملللسفر

 ألسبلب نتحفود(

b2-   بلت؛رافا تي يلساااااار عالقو نة ؛ ااااااال  

نت؛حلفه نتلبي تلبرابلا بلساااااا؛  نم ةهلز 

ي لرن    و  نألشعو نتبر فو متوق نتبنلسجفو

بفن عبلف؛ي نة ؛ ااااااااال  منة بعااالث 

 منتعون ه نتبؤثرل تفهبل

  ت اع يا حلضرل 

 نتحونر منتبنلق و   امتحان قصير 

 امتحان فص د 



 

 

 

 

 

 

 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

 

 

 

 

b3  يحببل المسببببببببااببل المتة قببا  ببالمقرر وال ار

المفت  ا ل ال المسببببباال مل قا القوانين التد 

 تمت دراست ا فد هاا المقرر.

  واج بببات )مسببببببببباابببل
 وافاار مفت  ا(

  مناقشا حل المساال

فد القاعا ومشاراا 

الحل م  جمي  

 اللالب.

 ن ؛حلن ق فر 

 ن ؛حلن ت لي 

 

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-      

c2-      

c3-      

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات 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 

     

     

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) 

 مقدمة الى الايف 1

   اةشاااااعاه الكهرومسناايسااااان ومصاااااادر

 وت اعل المادة معه. 

  جزيالن( –انواه الايف )ذري 

2 4 a1, a3 
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 المكونات اةساسية ألجهزة الايف 

2 

عملية 

اةمتصاز 

الجزيالن فن 

مناقة اةشعة 

المرالية وفوق 

 الان سجية

  ةمارت وعنقة اةمتصاصية  –قانون اير

 االتركيز

 انواه الحيود عن قانون اير واساااها 

  ارق التقييس )المنحنى القياااااسااااااان– 

 اةضافات القياسية(

2 4 
a2, b2, 

b3 

3 

اجهزة الطيف 

المرئي وفوق 

 البنفسجية

 المست دمة لقياس الايفانواه اةجهزة •

ليااااة ألجهزة الايف • ي لت صااااااا لمكونااااات ا ا

 واست داماتها

2    4 a3, b3 

4 

عالقة قيم 

االمتصاص 

 بالتركيب الجزيئي

  اةنتقاةت اةلكترونية للمدارات

 الجزيالية ؛ حامنت اةلوان 

تااارير المااذياااات المسااااااات اادمااة فن التحليال  •

 الاي ن

1    2 a1, b1 

5 

تاايقات على 

ارق اةمتصاز 

 الجزيالن 

 التحليل الكمن والارق المست دمة للتحليل. •

دراساااااااة ااياف المعقدات ونساااااااا ارتااا • 

 ليقند -ال لز

2 4 a2, b3 

 اةناعار الجزيالن 6

مقدمة فن ايف التألق )ال لورة( ومميزاته • 

 وتاايقاته 

مقاااادمااااة فن ايف الومير )ال سااااااا رة( • 

 اتهومميزاته وتاايق

1 2 a1, b1 

7 
اةناعار الذري 

 اللهان

مقدمة عن اةناعار الذري اللهان و  اوات • 

 التذرر للمحاليل

 ااياف العناصر واللها ) الوانها؛ ااقاتها(•

 

2 4 a2, b4 

8 

اجهزة اةناعار 

الذري اللهان 

 وتاايقاتها

 انواه ومكونات جهاز اةناعار الذري اللهان• 

 جهاز تأين الانزما المضاعفICP)) 

 تاايقات على اةناعار الذري اللهان • 

2 4 a4, b4 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 === 

                                                  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 
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 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 الت اعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهنن العصف Brainstorming 

 المشكنت حل Problem solving 

 العملية العرورو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملن التاايق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتن التعلم Self-learning 

 التعاونن التعلم Cooperative Learning  

 الزمنء اين ال ارات تاادل 

 

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) 

 b1, c1 6 5 فردي واجاات منزلية 1

 b1, b2, c1 10 5 جماعن ورقة فصلية 2

 === == 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      

2 
  

  
   

3 
  

  
   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

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



 

 

 

 

 

 

 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

 

 

 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
10 10 10% 

a1, b1, c1 

 Quiz 3,6 5 5%( 1كوز) 2
a1, b1,  c1 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 20 20% a1,  b1,c1 

 Quiz 10,14 5 5%( 2كوز) 4
a2,  b2, c1 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
   

 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 60% 

a1, a2,b1, b2, c1 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 نتبؤتال، سنو نتن ر، نسم نتل؛لب، دنر نتن ر، بل  نتن ر(.ا؛لبو نتبرنةع تلب رر )نسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

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

•     Harvey, D. (2000). Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Companies, 

United States of America. 

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

Introduction, 8th edn, Cengage Learning, California.  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
• Helmut Günzler and Alex William (2002). Handbook of analytical 

techniques, , Wiley-VCH, Weinheim, Germany.• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... ال .3
 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 اعد الرجوه للواالح الجامعة يتم كتااة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق ااآلتن:

 : Class Attendanceسياسة حضور ال عاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم فن حال عدم الوفاء اذلك.75يلتزم الاالا احضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا احضور وغياا الانا للقسم ويحرم الاالا من د ول اةمتحان فن حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25السياا 

 :Tardyالحضور المتأ ر  2

للاالا حضااور المحاضاارة تذا تأ ر لمدة راع ساااعة لرنر مرات فن ال صاال الدراساانر وتذا تأ ر  يساامح -

 زيادة عن رنر مرات يحذر ش ويا من أستاذ المقررر وعند عدم اةلتزام يمنع من د ول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوااا اةمتحان  3
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 ( دقيقة من ادء اةمتحان 20ن تذا تأ ر مقدار )ة يسمح للاالا د ول اةمتحان النهاال -

 ة.تذا تسيا الاالا عن اةمتحان النهاالن تااق اللواالح ال اصة انظام اةمتحان فن الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التكلي ات  يحدد أساااااتاذ المقرر نوه التعيينات فن اداية ال صااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها وضاااااوااا تن يذ -

 وتسليمها.

 تذا تأ ر الاالا فن تسليم التكلي ات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأ ر فن تسليمه. -

 : Cheating السش 5

 فن حال راوت قيام الاالا االسش فن اةمتحان النص ن أو النهاالن تااق عليه ةالحة شؤون الانا. -

 فن حال راوت قيام الاالا االسش او النقل فن التكلي ات والمشاريع يحرم من الدرجة الم صصة للتكليف. -

 :Plagiarismاةنتحال  6

 فن حالة وجود ش ز ينتحل ش صية االا ألداء اةمتحان نيااة عنه تااق النالحة ال اصة اذلك -
 :Other policiesسياسات أ رى  7

 است دام المواايل أو مواعيد تسليم التكلي ات ..... الخأي سياسات أ رى مرل  -
 

 

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

 ( )نظري(3كيمياء تحليلة )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 –صنعلء 
 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 

 ) ظري( (3افبفلء لحلفلو )

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 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل االول –المستوى الثالث   

 كيمياء عامة –تحليل حجمي  السابقة للمقرر )إن وجدت(المتطلبات   .5

mailto:Faten.thamer77@gmail.com
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Pre-requisites  

6.  
– Co ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

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 –قاعات قسم الكيمياء 

 

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

iii.  وصف المقررCourse Description: 

اكسااااااا الاالا الماادا اةسااااااساااااية لننتقاةت اةلكترونية ومصاااااادر الايف الم تل ة  الى المقرر هذا يهدف       

كما أن لهذا  والتعرف الى قانون اير واةجهزة الم تل ة لقياس ايف اةمتصااااااز الجزيالن واةناعار الذري اللهان.

 ( نظري.4المقرر أهمية في دراسة بعض المقررات الالحقة مثل تحليلية) 

 

iv.  م رجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الاالا يكون سوف المقرر دراسة من اةنتهاء اعد

a1 -     عل فلا نتقفالت افلفو نة ؛ لةا نةتل؛رم فو ت نت  ااااااال   نتعل و تل اااااا يعرف على أسااااااالساااااا

 نتلهرم غنلطفسيت  قل ون بفرت  ظريلا نت؛ ففس ت م أ ون  نتحفود عن قل ون بفر.

a2 -     ي رح ألسس نتنظريو نت؛ي لعبه بهل أةهال نتقفال نتبس؛   و تي نة ؛ ل  منة بعلث نتجايئيت 

 . أسلسفلا نة بعلث منة ؛ ل   نتذري نتلهبي منألةهال نتبس؛   و تي نت فلس

b1-      اسبببببب اب الحيود عن ؛ يح د  لهفو نتقفال مأ ونعه مأ ون  نة ؛ لةا نةتل؛رم فو مشااااارمط اه ن ؛ ل

  قانون  ير.

b2 -     نألشعو نتبر فو متوق يلسر عالقو نة ؛ ل  بلت؛رافا تي نت؛حلفه نتلبي تلبرابلا بلس؛  نم ةهلز

 نتبنلسجفو م نتب لر و بفن عبلف؛ي نة ؛ ل  منة بعلث منتعون ه نتبؤثرل تفهبل

b3 -   يحل المساال المتة قا  المقرر والِ َار المفت  ا ل ال المساال مل قا القوانين التد تمت دراست ا فد هاا

 المقرر.

 

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 1,2 4 
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2 
مقدمة الى 

 الايف

  اةشااااعاه الكهرومسناايساااان ومصااااادر  وت اعل المادة

 معه. 

  زيالن(ج –انواه الايف )ذري 

 المكونات اةساسية ةجهزة الايف 

3 
اةمتصاز 

الجزيالن فن 

مناقة اةشعة 

المرالية وفوق 

 الان سجية

  ةمارت وعنقة اةمتصاصية االتركيز –قانون اير 

 انواه الحيود عن قانون اير واساااها 

 اةضافات القياسية( –ارق التقييس )المنحنى القياسن 

3,4 4 

4 

اجهزة الطيف  5

المرئي وفوق 

 البنفسجية

 انواه اةجهزة المست دمة لقياس الايف•

 المكونات الت صيلية ألجهزة الايف واست داماتها•
5,6 4 

6 

7 

عالقة قيم 

االمتصاص 

بالتركيب 

 الجزيئي

  اةنتقاةت اةلكترونية للمدارات الجزيالية ؛ حامنت

 اةلوان 

 المذياات المست دمة فن التحليل الاي نتارير  •

7 2 

  8 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

تاايقات على  9

ارق 

اةمتصاز 

 الجزيالن 

 التحليل الكمن والارق المست دمة للتحليل. •

 ليقند -دراسة ااياف المعقدات ونسا ارتااا ال لز• 
9,10 4 

10 

11 

 اةناعار الجزيئ

 

 

 مقدمة فن ايف التألق )ال لورة( ومميزاته وتاايقاته • 

 اتهمقدمة فن ايف الومير )ال س رة( ومميزاته وتاايق• 
11 2 

12 
اةناعار الذري 

 اللهان

مقدمة عن اةناعار الذري اللهان و  اوات التذرر • 

 للمحاليل

 ااياف العناصر واللها ) الوانها؛ ااقاتها(•

12,13 4 
13 

اةناعار  اجهزة 14

الذري اللهان 

 وتاايقاتها

 انواه ومكونات جهاز اةناعار الذري اللهان• 

 جهاز تاين الانزما المضاعفICP)) 

 تاايقات على اةناعار الذري اللهان • 

14,15 4 
15 

  W16 (نظري) ال صل نهاية ا تاار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16w 28h 

 

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

 الرقم
Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     
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2     

3     

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  

 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lectures الت اعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهنن العصف -

 Problem solving المشكنت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العرورو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملن التاايق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتن التعلم -

  Cooperative Learning التعاونن التعلم -

 الزمنء اين ال ارات تاادل -

 

 

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

 م

No 
 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 6 5 فردي واجاات منزلية 1

 10 5 جماعن ورقة فصلية 2

 0Total Score 10  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 والواجاات التكلي ات

Assignments 
10 10 10% 

 Quiz 3,6 5 5%( 1) قصير ا تاار 2
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ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 اعد الرجوه للواالح الجامعة يتم كتااة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق ااآلتن:

 : Class Attendanceسياسة حضور ال عاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم فن حال عدم الوفاء اذلك.75يلتزم الاالا احضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا احضور وغياا الانا للقسم ويحرم الاالا من د ول اةمتحان فن حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25السياا 

 :Tardyالحضور المتأ ر  2

للاالا حضااور المحاضاارة تذا تأ ر لمدة راع ساااعة لرنر مرات فن ال صاال الدراساانر وتذا تأ ر  يساامح -

 زيادة عن رنر مرات يحذر ش ويا من أستاذ المقررر وعند عدم اةلتزام يمنع من د ول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوااا اةمتحان  3

 ( دقيقة من ادء اةمتحان 20يسمح للاالا د ول اةمتحان النهاالن تذا تأ ر مقدار )ة  -

 تذا تسيا الاالا عن اةمتحان النهاالن تااق اللواالح ال اصة انظام اةمتحان فن الكلية. -

 %20 20 8 ( نظري) Midterm Exam نص ن ا تاار 3

 Quiz 10,14 5 5%( 2) قصير ا تاار 4

    نهاالن عملن ا تاار 5

 %60 60 16 نهاالن تحريري ا تاار 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

 Harvey, D. (2000). Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Companies, 

United States of America. 

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

Introduction, 8th edn, Cengage Learning, California. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
• 

Helmut Günzler and Alex William (2002). Handbook of analytical techniques, , 

Wiley-VCH, Weinheim, Germany. 

 

 

 .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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 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ذ التكلي ات يحدد مواعيد تساااااليمها وضاااااوااا تن ييحدد أساااااتاذ المقرر نوه التعيينات فن اداية ال صااااال و -

 وتسليمها.

 تذا تأ ر الاالا فن تسليم التكلي ات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأ ر فن تسليمه. -

 : Cheating السش 5

 فن حال راوت قيام الاالا االسش فن اةمتحان النص ن أو النهاالن تااق عليه ةالحة شؤون الانا. -

 فن حال راوت قيام الاالا االسش او النقل فن التكلي ات والمشاريع يحرم من الدرجة الم صصة للتكليف. -

 :Plagiarismاةنتحال  6

 فن حالة وجود ش ز ينتحل ش صية االا ألداء اةمتحان نيااة عنه تااق النالحة ال اصة اذلك -
 :Other policiesسياسات أ رى  7

 است دام المواايل أو مواعيد تسليم التكلي ات ..... الخأي سياسات أ رى مرل  -

 

 
 


