
 

 

  صيف مقرر دراس ي تو                                                                                                  

 الصيدلة   كليـة

 CPPH302  رمز املقرر                   / 2الكيمياء التحليلية/ اسم املقرر 

   1الكيمياء التحليلية املتطلب السابق  1 عملي: 3نظري:  الساعات املعتمدة:  

 ثالث -مستوى  املستوى املقترح للمقرر  إجازة في الصيدلة املقرر جزء من برنامج دراس ي للحصول على: 

 

  وصف املقرر 

  –   ت نير نسعالقة    - قانون فاراداي    -   االلكتروكيميائية: التفاعالت الكيميائية والتفاعالت    طرائق التحليل االلكتروكيميائية  -   1 

 منحنيات تابعية التيار للكمون .  - الناقلية الكهربائية  -املساري 

يقات معايرات تطب  -مترية    pHمنحنيات معايرات ال    -مسرى الزجاج    -املحاليل    pH:    املحلول   pHطرائق التحليل واملعايرة بقياس    -2

 مترية .  pHال 

الكهربائية   -  3 الناقلية  املعايرة بقياس  الخلية    طريقة  الناقلية والتركيز وشكل  بين  تربط  التي  العالقات  الجزيئية    - :    -   μالناقلية 

 ضبط درجة الحرارة .  -املساري والخاليا املستخدمة  -قياس الناقلية الكهربائية  - λالناقلية املكافئة 

معايرة أيونات الكبريتات بأيون    -معايرة مزيج من الحموض واألسس بالناقلية الكهربائية    -  ات املعايرات بالناقلية الكهربائيةتطبيق  -4

 معايرة أيونات الكلوريد بأيونات الفضة .   -الباريوم 

الطريقة    املعايرة األمبير ومترية  -5  الكبريت    - : مبدأ  بمحلول حمض  الرصاص  أيونات  بمحلول    – معايرة  الزنك  أيونات  فر  معايرة 

 شروط املعايرة.   -خلية املعايرة  -معايرة مادة غير فعالة بكاشف غير فعال  –البوتاسيوم  دوسياني 

التحليل الفولط أمبير ومترية واالستقطابية : املنحنيات  طرائق    -أهمية املعايرة الكمونية    -الكمونية    : الطريقة  املعايرة الكمونية  -6

 استخدام هذه الطريقة في إجراء تحليل كيفي وكمي ملادة ما في عينة مجهولة .  –الفولط أمبير ومترية املصعدية واملهبطية 

امليزات األساسية التي تتمتع بها املساري    - تصنيف املساري االنتقائية    -: تعريف املسرى املنتقي لأليونات    املساري املنتقية لأليونات   -  7

 االنتقائية .

مواد    –التحليل السريرية    –تطبيقات املساري االنتقائية ) في املجال الطبي    -  صعوبات التحليل باستخدام املساري االنتقائية  -8

 تلوث البيئة ( . – املجال الصناعي  –املجال الزراعي  –االصطناع الصيدالنية 

 



 

 

  - كروماتوغرافيا العمود  -طرائق الفصل الكروماتوغرافية  -طرائق الفصل   -مقدمة نظرية    :  صل والحجب والترسيب طرائق الف  -9

التبادلية   الورقية  - الكروماتوغرافيا  الرقيقة  - بالكروماتوغرافيا  الطبقة  ذات  باملذيبات  - الكروماتوغرافيا  مبادئ    -االستخالص 

باملذيبات املعادن  -االستخالص  االستخالصت   -استخالص  األيوني    -طبيقات  الكيمياء    -التبادل  في  األيوني  التبادل  استخدامات 

   الكروماتوغرافيا ذات التبادل األيوني  -التحليلية

التحليل الطيفي الضوئي في املجال فوق    -التحليل الطيفي في املجال املرئي  -مقدمة نظرية  -طرائق التحليل الطيفية الضوئية  -10

املستخدم    -البنفسجي مجهولة  - املطياف  مادة  تركيز  تعيين  بيير    –  طرائق  مبر قانون  الطيفي    -  ت ال  التحليل  طريقة  تطبيقات 

اللونيةالضوئي) الطيفية  بالطريقة  الصيدالنية  مستحضراته  في  املتواجدة  مركباته  في  الحديد  فيتامين    -تحديد  في    12Bتحديد 

اللونية الطيفية  بالطريقة  باملذيب    -مستحضراته  االستخالص  بطريقة  دواء  أقراص  في  والكافئين  والفيناسيئين  األسبرين  تعيين 

تحديد الباراسيتامول بالطريقة الطيفية الضوئية في املجال   -باستخدام طريقة التحليل الطيفي الضوئي  في املجال فوق البنفسجية

 فوق البنفسجي 

تطبيقات هذه   - طريقة العمل على الجهاز   –الجهاز املستخدم   -اللهب واملوقد -مبدأ الطريقة - مطيافية االنبعاث الذري اللبهي –11

 الطريقة .

استخدامات هذه    -االنبعاث طيف لطريقة العامة الخصائص   -طريقة حقن العينة في هذه الطريقة -اللهب   في الجزيئي االنبعاث  -12

 الطريقة .

 املردود الكوانتي .  –املردود الطاقي   -الفسفرة –الفلورة  –: مقدمة نظرية  ريقة االنبعاث الجزئي بالفلورة و الفسفرةط -13

الكمي  -14 التألقي  التحليل  النوعي   التألقي التحليل  استخدامات  -خصائص  التحليل   ( الكمي  –العملية  تشخيص    - التحليل  في 

 .  مساوئ التحليل التألقي -ليل املواد الفعالة حيويا ( في تح –في املجال الزراعي  –األمراض 

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

  تنير نسعالقة   -قانون فاراداي  -  االلكتروكيميائيةطرائق التحليل االلكتروكيميائية : التفاعالت الكيميائية والتفاعالت  .1

 منحنيات تابعية التيار للكمون .  -الناقلية الكهربائية  - املساري  –

تطبيقات   -مترية    pHمنحنيات معايرات ال    -مسررررررررررررررى الزجاج  -املحاليل   pHاملحلول :   pHطرائق التحليل واملعايرة بقياس   .2

 مترية .  pHمعايرات ال  

  -  μالناقلية الجزيئية   -طريقة املعايرة بقياس الناقلية الكهربائية : العالقات التي تربط بين الناقلية والتركيز وشرركل الخلية   .3

 ضبط درجة الحرارة . -املساري والخاليا املستخدمة   -قياس الناقلية الكهربائية   -  λالناقلية املكافئة  



 

 

معايرة أيونات   -معايرة مزيج من الحموض واألسس بالناقلية الكهربائية  -تطبيقات املعايرات بالناقلية الكهربائية  .4

 معايرة أيونات الكلوريد بأيونات الفضة . - الكبريتات بأيون الباريوم 

معايرة أيونات الزنك بمحلول    –معايرة أيونات الرصررررررررررررراص بمحلول حمض الكبريت   -املعايرة األمبير ومترية : مبدأ الطريقة   .5

 شروط املعايرة . -خلية املعايرة   -معايرة مادة غير فعالة بكاشف غير فعال   –البوتاسيوم    دفر وسياني 

طرائق التحليررل الفولط أمبير ومتريررة واالسرررررررررررررتقطررابيررة :   -أهميررة املعررايرة الكمونيررة    -الكمونيررة    املعررايرة الكمونيررة : الطريقررة .6

استخدام هذه الطريقة في إجراء تحليل كيفي وكمي ملادة ما في عينة   –مبير ومترية املصعدية واملهبطية  املنحنيات الفولط أ

 مجهولة.

امليزات األسرراسررية التي تتمتع بها  -تصررنيف املسرراري االنتقائية   -املسرراري املنتقية لأليونات : تعريف املسرررى املنتقي لأليونات   .7

 املساري االنتقائية .

 االنتقائية.املساري    تطبيقات-صعوبات التحليل باستخدام املساري االنتقائية   .8

كروماتوغرافيا   -طرائق الفصل الكروماتوغرافية  -طرائق الفصل  -طرائق الفصل والحجب والترسيب: مقدمة نظرية  .9

 .بالكروماتوغرافيا الورقية -الكروماتوغرافيا التبادلية   -العمود

  -استخالص املعادن -مبادئ االستخالص باملذيبات -االستخالص باملذيبات - طبقة الرقيقةالكروماتوغرافيا ذات ال .10

 .التبادل األيوني  -تطبيقات االستخالص

 .كروماتوغرافيا التبادل األيوني -استخدامات التبادل األيوني في الكيمياء التحليلية .11

التحليل الطيفي الضوئي في املجال   -في املجال املرئيالتحليل الطيفي  -مقدمة نظرية  -طرائق التحليل الطيفية الضوئية .12

التحليل   ائقتطبيقات طر   - ت ال مبر قانون بيير  – طرائق تعيين تركيز مادة مجهولة - املطياف املستخدم -فوق البنفسجي

 ة.الضوئي ة الطيفي 

تطبيقات هذه   -طريقة العمل على الجهاز   – املستخدم  الجهاز -واملوقد اللهب -الطريقةطريقة مطيافية اللهب: مبدأ هذه  .13

 .هذه الطريقة   تطبيقات  - -اللهب  في الجزيئي  االنبعاث -الطريقة 

  -خصائص التحليل التألقي الكمي -الفسفرة –الفلورة  –طريقة االنبعاث الجزئي بالفلورة و الفسفرة : مقدمة نظرية   .14

 . العملية التألقي التحليل  تطبيقات
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