
  

  
  

  
 CHEM 3111)( العمليالتحلیل االلي نموذج لخطة مساق 

  :وصف المساق :  أوالً 
فوق البنفسجي، ومطیاف األشعة / تطبیقات عملیة ألجهزة التحلیل اآللي الحدیثة مثل جهاز المطیاف المرئي 

تحت الحمراء، ومطیاف التذریة اللهبیة، ومطیاف االمتصاص الذري، وجهاز كروماتوجرافي عالي األداء، وجهاز 
وجهاز قیاس الرقم الهیدروجیني، وجهاز قیاس التوصیلیة الكهربیة للمحالیل، وجهاز قیاس كروماتوجرافي الغاز، 

  .االنكسار الضوئي
 ً   :األھداف العامة للمساق: ثانیا

ة یھدف ھذا المساق بصورة عامة إلى  ي تدریب الطالب على اجراء التحالیل الكیمیائی ل االل باستخدام اجھزة التحلی
  .والتعامل مع النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا وكیفیة كتابة التقاریر العلمیةوالعمل في مجموعات 

  
  ً   . )مفردات المساق و توزیعھا على الفصل الدراسي  (: محتوى المساق:  ثالثا

 المحتوى األسبوع

 Experiment 1:  Determination of Iron in Aqueous Samples األول 

 -Experiment 2:  Determination of the Mole Ratio of Iron : 1,10 الثاني 
Phenanthrolin in the Complex 

 Experiment 3:  Determination Binary Mixture (Chromate and  الثالث
Permanganate) 

 ,Experiment 4:  Flame Photometric Determination of sodium, Potassium الرایع
and Lithium 

 Experiment 5:  Analysis of Iron by Atomic Absorption Spectroscopy  الخامس

 Experiment 6:  Determination of Water Hardness  by Atomic Absorption  السادس
Spectrophotometry 

 Experiment 7: The Fluorometric Determination of Acetylsalicylic Acid  in  السابع
an Aspirin Tablet 

 Experiment 8: Determining the Refractive Index of Substances الثامن  

 Experiment 9: A Study of Chromatographic Variables التاسع

 Experiment 10: HPLC Determination of Saccharin, Benzoic Acid,  and  العاشر 
Caffeine 

 Experiment 11: Potentiometric Derivation of Acid-Base Titration Curve  الحادي عشر

 Experiment 12: Conductometric Titration of a Mixture of Acetic and  الثاني عشر
Hydrochloric Acids 

  
  
  

 الجامعة اإلسالمیة ـ غزة

  

 الثاني : الفصل الدراسي

  ٢٠١٤/٢٠١٥: العام الدراسي  العلوم: كلیــة 

  نظام محمود األشقر. د.أ: المساق  امدرس  الكیمیاء: قســم 
  الكرديمحمود د سعید                       

     



  

 ً   :مخرجات المساق: رابعا
الكافیة في استخدام االجھزة المختلفة في التحالیل واكتساب المھارة  التحلیل االلياألساسیة في  الطرقمعرفة وفھم 

  .الكیمیائیة
 ً   :أسلوب تدریس المساق:  خامسا
  یتم التقدیم للتجارب العملیة بشرح موجز عن االساس النظري لكل تجربة، ثم توجیھ الطلبة الجراء

  .التجارب وتحضیر العینات ثم تدریبھم على االجھزة واجراء التطبیق العملي
  كل طالب تقدیم تقریر علمي في التجربة ونتائجھا ومناقشة النتائجیطلب من.  

  
 ً   :مراجع المساق: سادسا
  :)الكتاب المقرر(  المرجع الرئیس  - أ

Instrumental Analysis, lab Manual: prepared by analytical chemistry stuff  (2015) 
  
  المراجع اإلضافیة  - ب

1- Principle of  Instrumental Analysis; Skoog, Holler and Nieman, 5th 
edition. 

  
 ً   :الساعات المكتبیة :  سابعا

  ١٢-٨، األحد والثالثاء  ١١ - ٨ :االربعاءو السبت
  شئون البحث العلمي -األرضيمبنى اإلدارة الطابق 

  ً   : متطلبات دراسة المساق: ثامنا
  .الحضور - ١
 التقاریر العلمیة -٢
 الكویزات السریعة -٣
  واالنضباط واالتقان في التجاربالعمل بروح الفریق  -٤

 ً   :التقییم: تاسعا
 % ٧٠التقاریر + الحضور   - ١
  % ٣٠االختبارات القصیرة  - ٢

  
 ً   :المخرجات المتوقعة من دراسة المساق: تاسعا

 المھارة في استخدام األجھزة  -١
 المھارة في كتابة التقاریر -٢
  ات الكیمیائیة والتحالیل الكیمیائیةالمھارة في الحساب -٣
  

  : لالتصال
١- nashgar@iugaza.edu.ps 
٢- nashqar_2008@hotmail.com 
  ٩٢٣٨٠٨جوال  -٣

 


