نًٌرج ًصف انًقشس

ًصف انًقشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1انًؤسسخ انزؼهيًيخ

جبيؼخ ثغذاد – كهيخ انؼهٕو

 .2انمسى انجبيؼي  /انًزكز

لسى انكيًيبء

 .3اسى  /ريز انًمزر

انكيًيبء انزحهيهيخ (طزق انفصم)

 .4أشكبل انحضٕر انًزبحخ

يحبضزح رمهيذيخ

 .5انفصم  /انسُخ

2116- 2115

 .6ػذد انسبػبد انذراسيخ (انكهي)

سبػزبٌ في االسجٕع نكم يجًٕػخ

 .7ربريخ إػذاد ْذا انٕصف

2116-4-24

 .8أْذاف انًمزر
-1يتم تعريف الطلبة بطرق الفصل الكيميائية ودراسة امهيتها يف التحليل الكيميائي
-2دراسة الظروف املثلى الختيار طريقة فصل حمددة والشروط الواجب توفرها الي طريقة فصل
-3دراسة انواع طرق الفصل الكيميائي ودراسة املبادئ االساسية لكل نوع ودراسة املعاجلة الرياضية لكل طريقة
 -4التطرق اىل االمهية التحليلية لكل طريقة فصل ودراسة تطبيقاهتا

انصفحت 1

 .9يخزجبد انًمزر ٔطزائك انزؼهيى ٔانزؼهى ٔانزمييى
أ -االْذاف انًؼزفيخ
أ -1اٌ يهى انطبنت ثبًْيخ دراسخ طزق انفصم انكيًيبئيخ
أ – 2اٌ يزؼزف انطبنت انٗ اْى انزطجيمبد انزحهيهيخ نطزق انفصم
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ة –االْذاف انًٓبراريخ انخبصخ ثبنًمزر
ة.– 1نزحهيم ايخ يبدح يًٓخ يجت االنًبو ثطزق انفصم انًُبسجخ نزحهيم ْذِ انًبدح
ة – 2انزؼزف انٗ اًْيخ انًفبْيى انزحهيهيخ نطزق انفصم انًخزهفخ
ة- 3
ة- 4
طزائك انزؼهيى ٔانزؼهى
-1اسزخذاو ٔسبئم انزؼهى انًؼزٔفخ يٍ خالل شزح انًبدح انُظزيخ
-2اسزخذاو انسجٕرح كٕسيهخ الظٓبر انًؼهٕيخ انًًٓخ خالل انشزح
طزائك انزمييى
 -1اخزجبراد رحزيزيخ شٓزيخ
 -2طزح اسئهخ اسزُزبجيخ خالل انًحبضزح ٔاػذاد انٕاجت انجيزي
 -3اجزاء ايزحبٌ يٕيي سزيغ خالل ٔلذ انًحبضزح
ج -االْذاف انٕجذاَيخ ٔانميًيخ
ج -1االخزجبراد انزحزيزيخ
ج -2انٕاجت انجيزي
ج-3
ج-4

طزائك انزؼهيى ٔانزؼهى
ايجبد االسئهخ انًحفزح نهطبنت نكي يسٓم ػهيّ فٓى انًبدح انُظزيخ ٔاسزخذاو انسجٕرح كجزء يٍ ػزض
انًٕضٕع ليذ انًحبضزح

طزائك انزمييى
َ -1شبط انطبنت داخم انًحبضزح يٍ خالل اجبثزّ ػهٗ االسئهخ انشفٕيخ ٔانزحزيزيخ ٔيُبلشخ اًْيخ
طزق انفصم في انكيًيبء انزحهيهيخ
 -2حضٕر انطبنت ٔانززايّ ثٕلذ انًحبضزح
 -3االيزحبَبد انيٕييخ ٔانفصهيخ

انصفحت 2

د -انًٓبراد انؼبيخ ٔانزبْيهيخ انًُمٕنخ (انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهيخ انزٕظيف ٔانزطٕر انشخصي).
د -1حثٓى ػهٗ اسزؼبرح انكزت انؼهًيخ يٍ يكزجخ انجبيؼخ نالسزفبدح يُٓب ػهًيب
د -2يزى ركهيف يجبييغ يخزبرح يٍ انطهجخ نًزبثؼخ انجحٕس ٔانًمبالد انؼهًيخ في انًجالد انؼبنًيخ
د -3يُبلشخ انجحٕس انؼهًيخ حيش يزى ػزضٓب يٍ لجم انطهجخ ثبسزخذاو شبشخ انؼزض
د- 4

 .11ثُيخ انًمزر
األسجٕع

انسبػبد

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

اسى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع

يخزجبد انزؼهى
انًطهٕثخ
حعشٌف طشق انفصم
ًدساعت انًخغٍشاث
ًانًخطهببث انًيًت انخً
ححكى فً اخخٍبس اي
طشٌقت فصم
طشق انفصم ببعخخذاو
انخببدل االٌٌنً ًدساعت
انٌاعيب ًيببدئيب
االعبعٍت ًحطبٍقبحيب
طشق االعخخالص
ببنًزٌب:حعشٌفيب ,االعب
ط اننظشي ًانشٌبضً
ًدساعت انعٌايم انًؤثشة
فً اخخٍبس نٌع انًزٌب
ًانٌاع انخٌاصنبث فً
عًهٍت االعخخالص
نهًعقذاث انفهضٌت ًنٌع
انظًت االعخخالص نيزه
انًعقذاث
انخقطٍش ًاىًٍخو انخحهٍهٍت
ًدساعت طشٌقت كٍهذال
نخقذٌش اننخشًجٍن فً
انًشكببث انعضٌٌت
طشق
انكشًيبحٌغشافٍب:حعشٌفيب,
انٌاعيب ,دساعت يفيٌو
انطٌس انثببج ًانًخحشك
فً انكشًيبحٌغشافٍب
انكشًيبحٌغشافٍب
انخجضٌئٍت:حعشٌفيب
ًاالعبط اننظشي نيب
ًحطبٍقبحيب

طزيمخ انزؼهيى

طزيمخ انزمييى

طزق انفصم

انسجٕرح

االيزحبَبد
انفصهيخ
ٔانيٕييخ

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

انصفحت 3

7

2

8

2

9

2

11

2

11

2

12

2

13

2

14

2

15

2

كشًيبحٌغشافٍب
االيخضاص:حعشٌفيب
ًاالعبط اننظشي نيب
ًيعشفتانٌاع انطٌس
انثببج ًحطبٍقبحيب
كشًيبحٌغشافٍب انخببدل
االٌٌنً:حعشٌفيب ًاالعبط
اننظشي نيب ًيعشفتانٌاع
انطٌس انثببج ًحطبٍقبحيب
كشًيبحٌغشافٍب االعخثنبء
ببنحجى:حعشٌفيب ًاالعبط
اننظشي نيب ًيعشفتانٌاع
انطٌس انثببج ًحطبٍقبحيب
دساعت انعٌايم انًؤثشة
عهى كفبءة انفصم
دساعت انًفبىٍى انشٌبضٍت
انًخعهقت بخحغٍن كفبءة
انفصم ًانًعبنجت
انشٌبضٍت نيب
انكشًيبحٌغشافٍب انٌسقٍت
حعشٌفيب ًاالعبط اننظشي
نيب ًحطبٍقبحيب
كشًيبحٌغشافٍب انطبقت
انشقٍقت حعشٌفيب ًاالعبط
اننظشي نيب ًيعشفتانٌاع
انطٌس انثببج ًحطبٍقبحيب
انخشحٍم انكيشببئً
حعشٌفيب ًاالعبط اننظشي
نيب ًيعشفت انٌاعو
انًخطٌسة ًحطبٍقبحو
ينبقشت انبحٌد انًقذيت
ين انطهبت

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

 .11انجُيخ انزحزيخ

 -1انكزت انًمزرح انًطهٕثخ

 -2انًزاجغ انزئيسيخ (انًصبدر)

يقذيت فً انكًٍبء انخحهٍهٍت انطبعت انغببعت
( ,)1111عكٌج ًًٌغج

اعظ انكًٍٍبء انخحهٍهٍت انطبعت انثبينت ( ,)2004عكٌج
ًٌ,غج ,ىٌنش ًكشًك
انكًٍٍبء انخحهٍهٍت انطبعت انغبدعت (,)2004
كشعخٍن

انصفحت 4

ا -انكزت ٔانًزاجغ انزي يٕصٗ ثٓب
(انًجالد انؼهًيخ ,انزمبريز).....,

ة -انًزاجغ االنكززَٔيخ ٔيٕالغ
االَززَذ......

اي كتاب او مجلة علمية تعنى بموضوع طرق الفصل في الكيمياء

التحليلية

المواقع التي تخص الكيمياء التحليلية

 .1خطخ رطٕيز انًمزر انذراسي
االسزخذاو انًززايذ نزمُيخ انًؼهٕيبد أ يزاجغ االَززَذ انزصيُخ كُزيجخ نًٕاكجخ انزطٕر انكجيز
في ػبنى انزمُيبد انزحهيهيخ ٔاسزخذاو طزق فصم حذيثخ

انصفحت 5

