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قبال سلمان دمحما  التدریسي: اسم 

Ikbalsalman76@yahoo.com البرید االلكتروني: 

 اسم المادة: التحلیل الكیمیائي االلي

 :مقررالفصل 

باالجھزة والتقنیات المستخدمة في التحلیل الكیمیائي تعریف الطالب  
وقت والدقة والحساسیة العالیة التي من واھمیتھا من حیث اختصاره لل

 الصعب الحصول علیھا بالطرق الكیمیائیة التقلیدیة
 ة:اھداف الماد

-الطیف الكھرومغناطیسي وتداخالتھ مع المادة،معادلة المبرت
الفوق  بیر،اجھزة القیاس الطیفي،تطبیقات قیاسات امتصاص لمنطقتي

ئق التحلیل البنفسجیة والمرئیة،منطقة ماتحت الحمراء،طرا
الكھروكیمیائي،اقطاب االنتقاء االیوني،مطیافیة االمتصاص واالنبعاث 

 الذري

 ة:التفاصیل االساسیھ للماد

عبدالمحسن الحیدري وجماعتھ-التحلیل الكیمیائي االلي-1  
عبدالمحسن الحیدري وجماعتھ-طرائق التحلیل االلي-2  

 
 ة:الكتب المنھجی

فتحي احمد-اسس التحلیل االلي-1  ة:المصادر الخارجی 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

 االول 25 25 - 50
 الثاني

 

 :تقدیرات الفصل

 :ةمعلومات اضافی 

 
 

 الفصل الدراسي االول – دول الدروس االسبوعيج
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التحلیل االلي،تداخل  طرائق  
الطاقة االشعاعیة مع 

،النظریات التي فسرت المادة
طبیعة االشعاع،الطیف 

الكھرومغناطیسي،طاقة االشعاع 
الكھرومغناطیسي،التاثیر 
الھروضوئي،االنكسار ومعامل 

االنكسار 
والتشتت،االنعكاس،استقطاب 

الضوء والفعالیة 
البصریة،الدوران 

ي النوعي،التطبیقات العملیة ف
التحلیل،امتصاص 

 االشعاع،الفلورة والفسفرة

19/10/2014 

1 

بواسطة امتصاص  لتحلیل الكميا  
االشعة 

الكھرومغناطیسیة،التطبیقات 
-العملیة لقانون المبرت

بیر على -بیر،تطبیق قانون المبرت
االنظمة متعددة 

المكونات،التحدیدات في تطبیق 
المبرت واالنحراف -قانون بیر

لمسببةلالنحراف عنھا،العوامل ا
المبرت-عن قانون بیر  

26/10/2014 

2 

اجھزة اقیاس الطیفي   
ومكوناتھ،تركیب ومكونات اجھزة 
القیاس الطیفي،مصادرالطاقھ 

االشعاعیة،انواع مصادر 
مسیطرات الطول الطاقة،

الموجي،انواع مسیطرات الطول 
 الموجي

2/11/2014 

3 

المحززات،ممیزات المحززات،حاویات   
،المكشافات،انواع المكشفات،االنابیب الضوئیة النماذج

المضاعفة،الخلیة الضوئیة الفولتائیة،خالیا الموصالت 
الضوئیة،مكشافات ماتحت الحمراء،مكشاف المزدوج 

 الحراري،البولومیتر،المسجل او القاريء

9/11/2014 

4 

تطبیقات قیاسات امتصاص لمنطقتي الفوق البنفسجیة   
صة لالشعاع،الفصائل الحاویة الفصائل الماوالمرئیة،

باي وسیكما،االنزیاح االزرق على الكترونات  
16/11/2014 

5 

 fوd تاثیر االوكسوكروم،دراسة الفصائل الحاویة على  
،امتصاص فصائل انتقال الشحنة،االستخدامات 

التحلیلیة لقیاسات االمتصاص لمنطقة مافوق البنفسجیة 
  ،دراسة المعقدات طیفیاوالمرئیة

23/11/2014 
6 

منطقة ماتحت الحمراء من   
الطیف الكھرومغناطیسي،نظریة 

امتصاص اشعاعات ماتحت 
الحمراء،انواع الحركات 

التذبذبیة للجزیئة،حسایات 
الطاقة للحركات االھتزازیة 
االمتصاصیة،قواعداالنتقاء 
واالھتزاز التوافقي،تقنیات 
التعامل مع النماذج،معایرة 

 مطیافیة ماتحت الحمراء
 

30/11/2014 

7 
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 امتحان الشھر االول  

7/12/2014 
8 

طرائق التحلیل   
الكھوكیمیائي،الخلیة 

الكھروكیمیائیة،انواع الخالیا 
الكھروكیمیائیة،بعض انواع 
انصاف الخالیا،قیاسات الجھود 
النصاف الخالیا واالقطاب،تمثیل 

 الخالیا،

14/12/2014 

9 

تاثیر التركیز على جھود االقطاب ومعادلة   
تیرنست،جھد القطب القیاسي،الخالیا االنعكاسیة وغیر 

 االنعكاسیة،انصاف الخالیا االنعكاسیة،
21/12/2014 

10 

 قطب الكالومیل القیاسي ،قطب الھیدروجین القیاسي  
28/12/2014 

11 

القیاسات الجھدیة،التسحیحات  -،خلیة ویستون القیاسیة  
لجھدیة،قیاس الدالة الحامضیةا  4/1/2015 

2 

-كلورید الفضة-الفضة-قطاب المرجعیة(الكالومیل   
مفھوم -القیاسات الجھدیة-الھیدروجین)خلیة ویستون

 القیاس الجھدي
11/1/2015 

13 

-القطب الدلیل-نظام القیاس الجھدي(القطب المرجع  
االستخدمات التحلیلیة الشائعة(القیاس -المجھاد)

التسحیحات الجھدیة الحامضیة القا-اشر للتركیزالمب  
18/1/2015 

14 

 امتحان الشھر الثاني  
25/1/2015 15 

    16 

 عطلة نصف السنة
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تطبیق الطلبة في المدارس       15/2/2015 
 

1 

  = 
22/2/2015 

2 

  =  
1/3/2015 

3 

  = 
8/3/2015 

4 

  = 
15/3/2015 

5 

  = 
22/3/2015 

6 

  = 
29/3/2015 

7 

قیاسات الدالة الحامضیة   
-ومقیاس الدالة الحامضیة

اقطاب االنتقاء االیوني  فكرةعن
 الزجاجي والصلبة والسائلة

5/4/2015 
8 

امتصاص -المطیافیة الذریة  
-الذرات للطاقة االشعاعیة

مطیاف -معادلة بولتزمان
االمتصاص الذري(المصادر 

-المستعملة بانواعھا)  

12/4/2015 

9 

-المواقد والمرذذات بانواعھا  
موحدات -المذریات عدیمة اللھب

كشافات)الم-اللون  
19/4/2015 

10 

غازات الوقود والغازات   
التطبیقات -المؤكسدة

منحنیات -التحلیلیة الكمیة
طریقة االضافات -المعایرة
االستخدام للعناصر غیر -القیاس
 الفلزیة

26/4/2015 

11 

-المفھوم-الترسیب الكھربائي  
-قوانین التحلل الكھربائي

التحلل -التفاعالت عند االقطاب
عند الجھد المسیطر الكھربائي 

 علیھ

3/5/2015 

12 

-المفھوم-التطبیقات الفولتامتریھ والبوالروغرافیة  
الموجة البوالروغرافیة -االستقطاب وتیار االنتشار

-التحلل الكمي ومعادلة الكوفیتش-واھمیتھا التحلیلیة
طرائق التعیین البوالروغرافیة واھمیتھا التحلیلیة 

القطب الدقیق -الوصفیة  
10/5/2015 

13 
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النواحي  -جھاز البوالروغراف-قطب الزئبق المتقاطر  

 TG-DTG-DSC-DTA  17/5/2015التحلیل الحراري:-التقنیة
14 

 أمتحان الشھر الثاني  
24/5/2015 

15 

    16 
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