
 

 

 صيف مقرر دراس ي تو 

 الصيدلة  كليـة

 CPPH202  رمز املقرر            /1الكيمياء التحليلية/ اسم املقرر 

 كيمياء عامة والعضوية  املتطلب السابق  1 عملي: 2نظري:  الساعات املعتمدة:  

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

 

  وصف املقرر 

التحليلية   –  1  للمعطيات  اإلحصائية  الدقة  املعالجة  التحليل   –:  األخطاء    -صحة  االرتباط    –أنواع  الكشف    –معامل    – حد 

 حساسية طريقة التحليل . 

انحالل مادة صلبة    – انحالل مادة سائلة في سائل    –أنواع املحاليل    -مفهوم املحلول واملحل و آلية االنحالل     :  دراسة املحاليل  –  2

 تمارين .  –طرائق التعبير عن تراكيز املحاليل   –تأثير درجة الحرارة على االنحالل  -دور املاء كمذيب  -في سائل 

العوامل املؤثرة في سرعة التفاعل    -سرعة التفاعل   -التوازن الكيميائي    -: مقدمة نظرية  الكيميائيةاملبادئ األساسية في التوازنات     -  3

االنحاللية    -جداء االنحالل    -توازنات صلب محلول    – الفعالية و معامالت الفعالية    -أنماط التوازنات  - التفاعالت السريعة والبطيئة    -

 .العوامل املؤثرة في االنحاللية  -

الوزن    – الحسابات املتعلقة بالتحليل الحجمي  - املادة القياسية    – املحلول القياس ي  - : املعايرة    ادئ وحسابات التحليل الحجميمب  -4

محاليل الحموض واألسس واألمالح    - العالقة األساسية بين كميات املواد املتفاعلة    - بعض العالقات الوزنية الحجمية الهامة    -املكافئ  

. 

  - نظرية سلوك املشعرات    -رات معايرات الحموض و األسس  عمش  - : مفهوم معايرات حمض و أساس    ض و أساسمعايرات حم  -  5

دراسة منحني    -دراسة منحني معايرة حمض قوي بأساس قوي  -املحلول املوقي)املنظم(   - منحنيات معايرة الحموض و األسس القوية 

 . تطبيقات معايرات التعديل -معايرة حمض ضعيف بأساس قوي 

أمثلة عن معايرة املحاليل    -تأثير املذيب على خواص املادة املذابة    -: مفهوم املحاليل الالمائية    مبادئ معايرة املحاليل الالمائية  -  6

 خصائص املعايرة في األوساط الالمائية .  -املواد التي يمكن تقديرها في املحاليل الالمائية  -الالمائية 

 



 

 

طرائق    –املشعرات الكيميائية ملعايرات الترسيب  -العوامل التي تؤثر على منحنيات املعايرة    -مة نظرية  : مقد  معايرات الترسيب   -  7

ثان ) طريقة مور ( ، تشكل معقدات ملونة ) طريقة فولها رد ( ، مشعرات االدمصاص ) طريقة   معايرات الترسيب : تشكيل راسب 

 تمارين .  -فاجانس (

املعايرات مع الحموض األمينية املتعددة    -املعايرات بكوا شف املرتبطات الالعضوية    -قدمة نظرية  : م  معايرات تشكل املعقدات  -  8

طرائق    –املشعرات املستخدمة في معايرات تشكل املعقدات  -مع الشوارد املعدنية    EDTAاملعقدات التي يشكلها إل    -الكربوكسيل  

 تمارين .  –داتتطبيقات معايرات تشكل املعق - معايرات تشكل املعقدات 

  –العوامل التي تؤثر على الكمون   -كمون األكسدة واإلرجاع ) عالقة نير نست (    –: مقدمة نظرية    معايرات األكسدة واإلرجاع   –  9

 مزدوجات األكسدة واإلرجاع ) البرمنغنات ،الثنائي كرومات ،اليود ( . –املشعرات املستخدمة في معايرات األكسدة واإلرجاع 

آلية    -العوامل التي تؤثر على حجم حبيبة الرواسب    -خطوات التحليل الوزني    –: مبدأ طريقة التحليل الوزني    ل الوزنيالتحلي  -  10

 تطبيقات التحليل الوزني .   -تقييم طريقة التحليل الوزني   -التنظيم العملي لحجم حبيبة الراسب  -تشكل الرواسب 

 التحليل الحجمية . وطرائق على فصول دراسة املحاليل  تمارين - 11

 

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

:الدقة .1 التحليلية  للمعطيات  التحليل   –  املعالجة اإلحصائية  االرتباط    –أنواع األخطاء    -صحة  الكشف    – معامل    –حد 

 حساسية طريقة التحليل . 

 دراسة املحاليل.  .2

 تمارين .    -تحضير املحاليل –طرائق التعبير عن تراكيز املحاليل  –تأثير درجة الحرارة على االنحالل .3

 املبادئ األساسية في التوازنات الكيميائية .  .4

 سائل ) تشكل رواسب ( . -توازنات صلب  –عالية و معامالت الفعالية الف -أنماط التوازنات  .5

 محاليل الحموض واألسس واألمالح .  -مبادئ وحسابات التحليل الحجمي   .6

 معايرات حمض و أساس  ) التعديل ( . .7

 مبادئ املعايرة في األوساط الالمائية.  .8

 معايرات الترسيب .  .9

 معايرات تشكل املعقدات :  تمارين . .10

 معايرات األكسدة واإلرجاع .  .11

 تمارين .  – املعايرة اليودية  –تفاعالت األكسدة واإلرجاع باستخدام البرمنغنات والثنائي كرومات كمواد مؤكسدة  .12

 التحليل الوزني .  .13



 

 

 مراجعة وحل تمارين على فصول دراسة املحاليل وطرائق التحليل الحجمي .  .14

 

 

 املراجع  

1. Analytical Chemistry , 7th Edition , Gary D. Christian, Kevin A. Schug.2014 . 

2. Modern Analytical Chemistry , David Harvey , 2016 

3. Quantitative Chemical Analysis , 8th edition , Daniel C. Harris -, 2015 

4. Fundamentals of chemistry , F. James Holler Stanley R. Crouch 

 

 

       

 عميد كلية الصيدلة                                                                                    

                                           د. محمد هارون                                                                                    

   

 


