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اسم المادة

الكيمياء التحليلية

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تمكين طلبة المرحلة االولى من كيفية تحليل المادة الكيميائية نوعا وكما

و
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بعد تعرفهم بشكل دقيق على المبادئ االساسية للكيمياء التحليلية
التفاصيل االساسية للمادة

التعرف بشكل دقيق ومبسط على كال من :

-1الكيمياء التحليلية -2,تصنيف الكيمياء التحليلية وتعريف كل صنف

مع االمثلة  -3,الدور االساسي للكيمياء التحليلية وعالقتها مع باقي
العلوم  -4,شرح دقيق للتحليل الكمي ومعرفة انواعه واهمية كل نوع -5,
المحاليل ونوعها مع االمثلة والقوانين االساسية للحلول  -6,انواع
التوازنات واالسس لكل نوع  -7,المحاليل المنظمة وانواعها مع االمثلة
 -8,الوحدات االساسية لحساب تراكيز المواد الكيميائية -9,الذوبانية
ودراسة العوامل المؤثرة عليها مع االمثلة  -11,التحليل الحجمي واهميته

 -11,انواع التحليل الحجمي (ا-تسحيحات حامض – قاعدة ,ب –
تسحيحات الترسيب  -3,تسحيحات تكوين المعقدات  -4,تسحيحات
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اهمية ودور الكيمياء التحليلية ,انواع الكيمياء
التحليلية ودراسة االهمية العلمية لكل نوع من
التحليل
المحاليل وانواعها واسس تصنيفها وثوابت
االتزان لكل نوع من انواع المحاليل

3112/13/7 7 .2

حساب الدالة الحامضية للمحاليل ( حوامض
,قواعد ,امالح ) مع االمثلة
الوحدات المستخدمة لحساب الكتلة والتركيز مع
االمثلة
حساب الوزن الجزئي والوزن المكافئ وحساب
عدد الموالت مع االمثلة والتمارين

تعريف الطلبة بمختبر الكيمياء
التحليلية  ,ومخاطر المواد
الكيميائية دور السالمة الكيميائية
الميزان التحليلي الحساس وتعريف
الطالب باالدوات الكميائية وطريقة
استخدامها
تحضير محلول قياسي قاعدي

االسبوع

المادة النظرية

المادة العملية
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5
3115/3/33 1 .13
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2/1
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7
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1 .15
9

2/15

امتحان الشهر االول

تحضير محلول قياسي حامضي
حساب نسبة حامض الخليك في
الخل التجاري
حساب نسبة هيدروكسيد الصوديوم
وكاربونات الصوديوم في مزيج
لهما
امتحان الشهر االول

حساب التركيز  -1الموالري  -3,النورمالي -2,
الفورمالي  -2,المواللي مع االمثلة والتمارين
حساب نسبة الكاربونات
حساب التركيز بداللة النسب المئوية
والبكاربونات في مزيج لهما
و,ppm,ppb,ppt
طرائق التسحيحات الترسبية (
دراسة الكثافة والوزن النوعي والعالقة بينهما
طريقة مور  +طريقة فولهادر)
مع االمثلة والتمارين
الدالة الحامضية ,المحاليل المنظمة ,انواعها مع حساب نسبة الكلوريد في النموذج
االمثلة والتمارين
 3112/3/ 15-1عطلة نصف السنة
تحضيرمحلول قياس من برمنكنات
امتحان الشهر الثاني
البوتاسيوم
امتحان الشهر الثاني
الذوبانية ,قابلية الذوبان والعوامل المؤثرة على
كال منهما
تحضير محلول قياسي من
التحليل الحجمي ,انواع التحليل الحجمي واالسس
البرمنكنات بالمعايرة مع محلول
العلمية لكل نوع
االوكزاالت
تقدير تركيز ونسبة الحديد في
,المحاليل القياسية ,المحاليل الثانوية ,التسحيح
النموذج
,معامل التسحيح ,المعايرة القياسية ,نقطة
التكافؤونقطة نهاية التفاعل
حساب العسرة المؤقتة للماء
تفاعالت حامض – قاعدة وتسحيحات حامض-
قاعدة  ,دالئل حامض -قاعدة  ,كيفية حساب

المالحظات
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2/39
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منحنيات التسحيحات الترسبية وحساب نقطة
التكافؤ امثلة وتمارين
تسحيحات تكوين المعقدات ,المعقد ,الكاشف
,انوعها  EDTA,صفاته ودرجة التفكك
له,دالئل تسحيحات تكوين المعقدات
حساب نقطة التكافؤ لتسحيحات تكوين المعقدات
,امثلة وتمارين ,حساب عسرة الماء بعد معرفة
انوعها ,عوامل الحجب
تفاعالت االكسدة واالختزال ,االقطاب ,الخلية
وانوعها ,جهد الخلية ,معادلة نرنست ,
امتحان الشهر الرابع

5/32

العالقة بين الطاقة الحرة وجهدالخلية ,حساب
ثابث التوازن بداللة الجهد ,العالقة بين ثابت
التوازن ونقطة التكافؤ
دالئل االكسدة واالختزال ,تسحيحات االكسدة
واالختزال وحساب نقطة التكافؤ  ,امثلة وتمارين
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3 .32
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2 .36
1

الدالة الحامضية لتسحيحات حامض – قاعدة
وانواع تسحيحات حامض – قاعدة مع االمثلة و
التمارين
دراسة حاصل االذابة مع االمثلة والتمارين
ودراسة العوامل المؤثرة على ذوبانية المحاليل
دراسة تاثير االيون المشترك و المحلول
الحامضي وتكوين المعقدات على الذوبانية
القوة االيونية والفعالية ومعامل الفعالية مع
االمثلة والتمارين التسحيحات الترسبية ,اهميتها
,دالئل التسحيحات الترسبية ,الفرق بينها وبين
تسحيحات حامض – قاعدة
امتحان الشهر الثالث

5/17

5/21

توقيع االستاذ
ا.م.د.خديجة جبار علي

امتحان الشهر الثالث
حساب العسرة باستخدام EDTA
دراسة التحليل النوعي للمجاميع
فصل عناصر المجموعة االولى
فصل عناصر المجموعة الثاني أ
فصل عناصر المجموعة الثانية ب
امتحان الشهر الرابع
فصل عناصر المجموعة الثالثة
فصل عناصر المجموعة الرابعة
فصل عناصر المجموعة الخامسة
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