
 5 3 2ك ت  التحلٌلٌةالكٌمٌاء  الصف االول كورس اجباري
 ٌدرس هذا المنهج للصفوف االولى فً اقسام التربة والثروة الحٌوانٌة وثانً وقاٌة

 (3عدد الوحدات )عملً  فً االسبوع الواحد 3نظري 2ساعات التدرٌس المخطط لها 

 وصف المنهج التعرف على اساسٌات الكٌمٌاء التحلٌلٌة   

والدالئل المستخدمة فً تفاعالت التعادل وتفاعالت  تعرٌف الطالب حول مبادئ الكٌمٌاء التحلٌلٌة -:الهدف 

 الترسٌب وتفاعالت االكسدة واالختزال وتكوٌن المعقدات وعواما االذابة واالكسدة واالختزال

والمعاٌرة كذلك الذوبانٌة  التحلٌلٌة وطرق التسحٌحٌفٌد الطالب فً فهم اساسٌات الكٌمٌاء  -نتائج التعلم:

 والعوامل المؤثرة باإلضافة الى تفاعالت االكسدة واالختزال  كذلك مبادئ طرق ا لفصل

  -المواضٌع:

 ساعات نظري  4                                              وطرق التعبٌر عن التراكٌز المحالٌل

 عملً 6                                                                                     

 ساعات نظري 4الدالئل ونظرٌات تفسٌر عمل الدالئل                                            

 ساعات عملً   6                                                                                    

 ساعات نظري4المؤثرة على الذوبانٌة                                     الذوبانٌة والعوامل 

 ساعات عملً    6 

 امتحان الشهر االول                                                           ساعة واحدة

 ات نظريساع4االكسدة واالختزال                                                            

 ساعات عملً  

 ساعات نظري6طرق الفصل                                                                  

 ساعات عملً 9 

 امتحان الشهر الثانً                                                      ساعة واحدة

 

 

 3993الموصل  -دار الكتاب للطباعة والنشر–فاضل خلٌل الكتاب المنهجً الكٌمٌاء التحلٌلٌة تألٌف د. نبٌل 

 

 

 

 -الجزء العملً :



 المحالٌل وطرق التعبٌر عن التراكٌز                                              

 عملً 6                                                                                       

 الدالئل ونظرٌات تفسٌر عمل الدالئل                                            

 ساعات عملً   6                                                                                     

 ساعات عملً    6الذوبانٌة والعوامل المؤثرة على الذوبانٌة                                      

 امتحان الشهر االول                                                              ساعة واحدة

 االكسدة واالختزال                                                            

 ساعات عملً  

                  طرق الفصل                                                 

 ساعات عملً 9                                                                                   

 امتحان الشهر الثانً                                                             ساعة واحدة

 

 

 

 ( ب2المرفق )

 الجزء العملً )المختبرات(

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.04

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.24

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .04

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .04

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .34

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 2% امتحان نظري عدد / 04

 % واجبات بٌتٌة .24

 % حضور ونشاط صفً.04



 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 %(54درجة ) 24= 04*2الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(25درجات ) 04=  04*0ئلة استٌعاب وتحلٌل الجزء ب: اس

 %(25درجات ) 04=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 

 

 

 


