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المفھوم العلمي النظري والعملي السس التحلیل االلي وماھي اھم الطرائق المتبعة في التحلیل یم الطالب تعل
ة االلي وكیفیة استخدام االجھزة المختبریة االلیة المتطورة في انجاز التحالیل ومیكانیكیة عمل ھذه االجھز

 .واھم مكوناتھا واھم مجاالت التطبیق
مما یؤھلھم  تحلیل االليمة الخاصة بمادة الكافة المعلومات الضروریة والالزتدریس وتعلیم الطلبة على 

 لتحلیلیة والبحثیةا للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

  مفھوم التحلیل االليل المعرفة والفھمتمكین الطلبة من الحصول  على  -1أ
  ھم طرائق التحلیل االليلحصول  على المعرفة والفھم  التمكین الطلبة من ا -2أ
عمل ومكونات اھم االجھزة االلیة فھم لمیكانیكة تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة وال  -3أ

  .الحدیثة واسالیب التشغیل
  .لتطبیقات والتحالیل االلیةلعملیة لللتجارب اتمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  ليفكیر والتحلیل الكیمیائي  االتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات الت   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   تحلیل االليلمناقشة مواضیع ال تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات  -
ولماذا لمواضیع  ت مثل ماذا وكیفة خالل المحاضراالطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیری  -

  محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  بیتیة اجبات درجات محددة بو  - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  تحلیل االيباالطار الفكري للتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة   -1ج
    من خالل استخدام االجھزة االلیة  البحثیة حل المشاكلمعرفة كیفیة  تمكین الطلبة من  -2ج
لیلة والتطبیقیة من خالل استخدام التحالیل تحمشاكل المرتبطة بالكیمیاء التمكین الطلبة  من حل ال -3ج

    وباللغة االنكلیزیة   االلیة
  
  
  

  

  طرائق التعلیم والتعلم     
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  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
  ليمیائي  االفكیر والتحلیل الكیتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات الت   -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   لياالتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع   -
ولماذا لمواضیع  الل المحاضرات مثل ماذا وكیفالطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خ  -

  محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر   -
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -
 اللیة المتوفرةختبرات البحثیة والخدمیة لالطالع على االجھزة االزیارات المیدانیة في الم  -
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 بنیة المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مقدمة عن التحليل االيل واهم   تعريف الطالب بالتحليل االيل   5 1

  الطرق وانواعها وتطبيقا�ا

السبورة والداتا 
 شو 

امتحانات یومیة 
یة وواجبات بیت

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

تعريف الطالب بالتحليل  5 2

  الكهربائي

الكهربائي وماهي  التحليل

  انواعه واليات التحليل 

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب باالقطاب  5 3

 االنتقائية

االقطاب االنتقائية وانواعها 

واهم التطبيقات وماهي 

  االجيابيات والسلبيات 

 = رة والداتا شو السبو 

البوالروغرايف وانواعه وماهو  تعريف الطالب بالبوالروغرايف 5 4

قطب الزئبق القطار وماهي 

انواع التيار يف البوالروغرايف 

  واهم التطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

التحليل الفولتومرتي واهم  تعريف الطالب بالفولتومرتي 5 5

تطبيقاته وانواعه واهم انواع 

  اخلاليا

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالطرق  5 6

 ا:هادية

تسحيحات ا:هادية وانواعها ال

وتطبيقا�ا ومكونات اخلاليا 

  احملهادية

 = السبورة والداتا شو 

بالتحاليل تعريف الطالب  5 7

 االمبريومرتية

 تسحيحاتانواع ال

وكيفية اجراء  االمبريومرتية

واهم حسابات التسحيح 

  التطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

 =    الفصل االول –امتحان اول  5  8

بالطرق   تعريف الطالب  5  9

 الكولومرتية

لكولومرتية تسحيحات ا

ومكونات اخلاليا واهم 

  التطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

حاليل بالتتعريف الطالب  5  10

 التوصيلية 

تسحيحات التوصيلية 

عها وحسابات التسحيح وانوا

  ومكونات اخللية

 = السبورة والداتا شو 

الطرق الطيفية وانواعها  بالطرق الطيفيةتعريف الطالب  5  11

  وتفاعل الطيف مع املادة

 = السبورة والداتا شو 

طرق التحليل تعريف الطالب ب 5  12

 -UVباالطياف اجلزيئية 

التحليل باالشعة البنفسجية 

واملرئية واهم االجهزة 

 = السبورة والداتا شو 
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VIS  ا واهم�املستخدمة ومكونا

  التطبيقات

تعريف الطالب بطرق التحليل  5  13

 -UVباالطياف اجلزيئية 

VIS  

التحليل باالشعة البنفسجية 

واملرئية واهم االجهزة 

املستخدمة ومكونا�ا واهم 

  التطبيقات

 = الداتا شو السبورة و 

التحليل تعريف الطالب ب 5  14

 باالشعة احلمراء

التحليل باالشعة احلمراء واهم 

االجهزة املستخدمة واليات 

العمل ومكونا�ا واهم 

  التطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتطبيقات  5  15

 االشعة احلمراء

التحليل باالشعة احلمراء واهم 

ليات االجهزة املستخدمة وا

العمل ومكونا�ا واهم 

  التطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

 =    الفصل االول –امتحان ثاين  5  16

تعريف الطالب بطرق الفلورة  5  17

 والفسفرة

ظاهرة الفسفرة والفلورة واهم 

  املبادىء وكيفية حصوهلا

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطرق  5  18

 النفيلومرتي والتعكرية

تحليل باستخدام ظاهرة ال

تشتت الضوء والتعكرية واهم 

  التطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بالتحليل  5  19

 باستخدام الربيق

الربيق الكيمياوي وانواعه واهم 

  تطبيقاته

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطرق  5  20

 االمتصاص الذري

التحليل باستخدام االمتصاص 

اهم االجهزة الذري و 

  واملكونات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بطرق النبعاث  5  21

 الذري

التحليل باستخدام االنبعاث 

الذري واهم االجهزة 

  واملكونات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتطبيقات  5  22

 االمتصاص الذري

اهم التطبيقات للتحليل 

  باستخدام االمتصاص الذري

 = والداتا شو السبورة 

تعريف الطالب بتطبيقات  5  23

 االنبعاث الذري

اهم التطبيقات للتحليل 

 باستخدام االمتصاص الذري

 = 

 = السبورة والداتا شو   فصل ثاين –امتحان اول  5  24

تعريف الطالب بتقنية التحليل  5  25

 X - rayباستخدام 

تقنية االشعة السينية وماهي 

ليل اهم االسس واسلوب التح

  والتطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتقنية التحليل  5  26

 CHNباستخدام 

وماهي اهم  CHNتقنية 

االسس واسلوب التحليل 

 = السبورة والداتا شو 



  
 6الصفحة 

 

  

 البنیة التحتیة  .12

 Fundamentals of Analytical :1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Chemistry, Douglas A. Skoog and 
Donald M. West       Eight Edition  

 

 Analytical Chemistry, Gary :1  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
Christian      Sixth Edition 
2: Chemical Analysis, Modern 
Instrumentation Methods and 
Techniques, Francis Rouessac and 
Annick Rouessac      Second Edition 
3: Modern Analytical Chemistry, 
David Harvey 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

www.chemicalprocessing.com 

  

مواقع االنترنیت , یةب ـ المراجع االلكترون
.... 

www.bytoco.com 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •

  والتطبيقات

تعريف الطالب بتقنية التحليل  5  27

 ICP باستخدام 

وماهي اهم   ICP تقنية 

االسس واسلوب التحليل 

  قاتوالتطبي

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتقنية التحليل  5  28

 FIA باستخدام 

وماهي اهم   FIA تقنية 

االسس واسلوب التحليل 

  والتطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

تعريف الطالب بتقنية التحليل  5  29

 Laserباستخدام 

وماهي اهم  Laserتقنية 

االسس واسلوب التحليل 

  والتطبيقات

 = بورة والداتا شو الس

تعريف الطالب بتقنية التحليل  5  30

 SEMباستخدام 

وماهي اهم  SEMتقنية 

االسس واسلوب التحليل 

  والتطبيقات

 = السبورة والداتا شو 

       فصل ثاين –امتحان ثاين    31
- 
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  .مجال تطورات تقنیات التحلیل االليفي  علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

  


