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 Session Number الجلسة رقم

 Titration of sodium chloride by  method (Vollhard) 1 معايرة كلوريد الصوديوم بطريقة العكسية )فولهارد( 1

2 
قرينة  –املعايرة اليودية  -تطبيقات األكسدة واإلرجاع

 طريقة الواحد ميلي -البيروكسيد في زيت الزيتون 

Oxidation and Reduction applications - iodine 

titration - peroxide index in olive oil - one milli 

method 

2 

3 

باستخدام ثنائي كرومات  معايرة الكحول االيتيلي

معايرات  –معايرة هيبوكلوريت باليود الشاردي   -البوتاسيوم

 اإلزاحة

Titration of ethyl alcohol using potassium 

dichromate -Titration of Hypochlorite using 

ionization- Titration indirect 

3 

 القياس املباشر(-مبدأ عمله -مترية )معايرته  pHجهاز الـ  4
metric pH (internal calibration - principle of 

operation - direct measurement) 
4 

5 
معايرة حمض قوي ومعايرة حمض ضعيف باستخدام 

 املترية pHالـ املعايرات 

) Strong acid titration and weak acid titration using 

metric pH calibrations 
5 

6 
باستخدام املعايرة اليودية واملعايرة  Cمعايرة فيتامين 

 مترية   pHالكمونية و 

Vitamin C titration using iodine titration, titration 

potiation , pH metric 
6 

7 
 معايرات الترسيب باستخدام الناقلية الكهربائية 

 في مياه الشرب (  )معايرة الكبريتات
Adjustments  -  conductivity titration 7 

8 
 التحليل الكهروكيميائي  -تمارين الجلسات 

 ناقلية الكهربائية –متري  pH –محاليل موقية

Session exercises - electrochemical analysis 

Buffers- pH metric - electrical conductivity 
8 

9 
 فصل امللونات الغذائية باستخدام كروماتوغرافيا الورقية

PC 

Separation of food colorings using PC paper 

chromatography 
9 

10 
فصل األحماض االمينية باستخدام كروماتوغرافيا الطبقات 

 الرقيقة

Separate the amino acids (thin layer chromatography 

(TLC)) 
10 

11 
النسبة املئوية لالستخالص اليود باستخدام مذيب تقدير 

 عضوي 

Estimate the percentage of iodine extraction using an 

organic solvent 
11 

12 
تحديد نسبة كلوريد الصوديوم في السيروم امللحي بطريقة 

 التحليل بطيف اللهب

Determination of the percentage of sodium chloride 

in the salt serum using the flame spectrum analysis 

method 

12 
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