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 ((انسنٌيت )) أسخًارة انخطت انخذريسيت 
 

قبال سهًاٌ يحًذا  انخذريسي: اسى 

Ikbalsalman76@yahoo.com انبريذ االنكخرًني: 

انمشحهت انثبوٍت-انكٍمٍبء انخحهٍهٍت  اسى انًادة: 

 :يقررانفصم 

حعشٌف انطبنب بطشائك انخحهٍم انكمً انىصوً وانخشكٍب انكٍمٍبئً 

مهىثبحهب وكزنك انخكىٌه انبهىسي نهشواسب وكزنك نهشواسب وسبم اصانت 

وانمعبنجبث االحصبئٍت نىخبئج انخحهٍم طشائك انفصم انكٍمٍبئً  
 ة:اىذاف انًاد

انعىامم انمؤثشة -روببوٍت انشواسب-انكٍمٍبءانخحهٍهٍت وفشوعهب  

 انخكىٌه-نخشكٍب انكٍمٍبئً نهشواسبا-عهى روببوٍت  انشواسب

     -انخىصٌع ومعبمم انخىصٌع- ص ببنمزٌباالسخخال-انبهىسي نهشواسب

انمعبنجت االحصبئٍت نىخبئج انخحهٍم-انخببدل االٌىوً    

 ة:انخفاصيم االساسيو نهًاد

د.مؤٌد انعببٌجً و د.ثببج سعٍد انغبشت-اسس انكٍمٍبء انخحهٍهٍت-1  

د.صفبء انمسعب-انكٍمٍبء انخحهٍهٍت االسس انعبمت نهخحهٍم انكمً انىشوً-2  

د.انبسحٍه حبىش-انفصم فً انخحهٍم انكٍمٍبئً طسائق-3  

 

 ت:انكخب انًنيجي

1-Modren analytical chemistry David Harvey 2000 

د.سمٍش عبذ انشحٍم و د.ثببج -مذخم انى حمىٍبث انفصم فً انكٍمٍبء-2

 سعٍذ انغبشت
 ت:انًصادر انخارجي

نفصم انذراسيا انفصم االًل انفصم انثاني انًخخبراث االيخحاٌ اننيائي  

 االًل 25 25 - 50

 انثاني
 

 :حقذيراث انفصم

 :تيؼهٌياث اضافي 

 

 

 انفصم انذراسي االًل – ذًل انذرًس االسبٌػيج
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تانًاده اننظري تيهانًاده انؼً انًالحظاث  انخاريخ 

ع
ٌ
سب

ال
 ا

طرائق -انكيمياء انتحهيهيت  

طريقت -انتحهيم انكمي انىزني

ئق طرا-انترسيب-انعسل-انتطاير

انترسيب انتي تعتمد عهى 

طرائق -انتفاعالث انكيميائيت  

12/10/2015 

1 

انترسيب انمعتمدة عهى طشائك     

صفاث -اانتفاعالث انكهروكيميائيت

انرواسب انمستخدمت في انتحهيم 

انمرسباث انعضىيت -انكمي انىزني

 وانالعضىيت

19/10/2015 

2 

 حبصم-روببوٍت انشواسب    
زوببنلببهٍت ان-االرابت  26/10/2015 

3 

حبثٍس دزجت -انعىامم انمؤثسة عهى ذوببوٍت انسواسب  

حبثٍس االٌىن -طبٍعت انمرٌب-طبٍعت انمبدة-انحسازة

-انمشخسك  
2/11/2015 

4 

حبثٍس حكىٌه االٌىن -حبثٍس اندانت انهٍدزوجٍىٍت  
انخسسٍب انجصٌئً-انمشخسك  9/11/2015 

5 

-م انىشحًانمعبم-انخسكٍب انكٍمٍبئً نهسواسب    

16/11/2015 
6 

 انحسبببث انمخعهقت ببنخحهٍم انكمً انىشوً  

23/11/2015 
7 

 امخحبن انشهش االول  

30/11/2015 
8 

حجم -انخكىٌه انبهىسي نهشواسب  

 7/12/2015 انذلبئك وومىهب
9 

حبنت فىق االشببع انىسبٍت-    

14/12/2015 
11 

طبٍعت -مشاحم حكىٌه انشاسب  

انشاسب وحجم انبهىساث 

 انمخكىوت
21/12/2015 

11 

انحبنت انغشوٌت وعمهٍت حكخم -  

 28/12/2015 انشواسب انغشوٌت
2 

حهىد انسواسب -انخسسٍب مه انمحبنٍم انمخجبوست  
حجىب حهىد انسواسب وطسائق معبنجخهب-واوىاعه  4/1/2016 

13 

عمهٍت اعبدة -اسبغسم انس-عمهٍت هضم انساسب  

-انخسسٍب  11/1/2016 
14 

 عمهٍت حجفٍف انساسب  او حسقه  

18/1/2016 
15 

 16 25/1/2016 امخحبن انشهس انثبوً  

 



 ديانىجايؼت  أسى انجايؼو: 

 كهيت انخربيت نهؼهٌو انصرفت أسى انكهيو: //

 انكيًياءأسى انقسى: 

 أقبال سهًاٌ يحًذ د.أسى انًحاضر:

 يذرسانهقب انؼهًي: 

 دكخٌراهانًؤىم انؼهًي: 

قسى -كهيت انخرييى نهؼهٌو انصرفتيكاٌ انؼًم: 

 انكيًياء

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنايج ت حًهئ االسخًارة بٌاسط*  

 .PDFاالنخرنج بصيغت يهف  شبكت حنشر االسخًارة ػهى يٌقغ انجايؼت االنكخرًني ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالنكخرًني ػهى االنخرنج )جايؼت ديانى  االسخًارة يخاحت ػهى يٌقغ يالحظت:

 

 

 حٌقيغ االسخار:                                                              حٌقيغ انؼًيذ:



 ديانىجايؼت  أسى انجايؼو: 

 كهيت انخربيت نهؼهٌو انصرفت أسى انكهيو: //

 انكيًياءأسى انقسى: 

 أقبال سهًاٌ يحًذ د.أسى انًحاضر:

 يذرسانهقب انؼهًي: 

 دكخٌراهانًؤىم انؼهًي: 

قسى -كهيت انخرييى نهؼهٌو انصرفتيكاٌ انؼًم: 

 انكيًياء

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنايج ت حًهئ االسخًارة بٌاسط*  

 .PDFاالنخرنج بصيغت يهف  شبكت حنشر االسخًارة ػهى يٌقغ انجايؼت االنكخرًني ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالنكخرًني ػهى االنخرنج )جايؼت ديانى  االسخًارة يخاحت ػهى يٌقغ يالحظت:

 يانفصم انذراسي انثان – جذًل انذرًس االسبٌػي

 

تانًاده اننظري تيهانًاده انؼً انًالحظاث  انخاريخ 

ع
ٌ
سب

ال
 ا

معبمم -االسخخال ص ببنمزٌب    

 انخىصٌع

   

1/2/2016 

 

1 

 u عطهت وصف انسىت  
7/2/2016 

2 

-انىسبت انمئىٌت نالسخخال ص    

كفبءة انفصم وانعىامم انمؤثشة 

-وسبت انخىصٌع-االمخضاصعهٍهب 

 حصىٍف 

فٍبطشائك انكشومبحىغشا    

12/2/2016 

3 

مبحىغسافٍب انىزقت كسو-كسومبحىغسافٍب انعمىد  

 12/1/2013 وحطبٍقبحهب
4 

-كسومبحىغسافٍب انسقٍقت-كسومبحىغسافٍب انطبقت انسقٍقت  
 7/3/203 كسومبحىغسافٍب انخسشٍح ببنجم

5 

انمببديء االسبسٍت-كسومبحىغسافٍب انغبش    

21/3/2013 
6 

 امخحبن انشهس االول  

22/3/2013 
 

االسس انعبمت-انخببدل االٌىوً    

12/3/2013 
7 

-خىا ص انمببدالث االٌىوٍت  

-االوخمبئٍت ومعبمم االوخمبئٍت

 1/4/2013 انخطبٍمبث

8 

انمعبنجت االحصبئٍت نىخبئج   

انذلت -مصبدس االخطبء-انخحٍم

االوحالاف انمٍبسً-وانخىافك  12/4/2015 

9 

اخخببس-معبمم انخببٌه     –

مسبئم فً معبنجت -اخخببس  

 22/4/2013 انىخبئج االحصبئٍت

11 

 امخحبن انشهش انثبوً  

12/1/2013 
11 

 

 حٌقيغ االسخار:                                                              حٌقيغ انؼًيذ:


