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 العلــــومكلية 

 الكيمياء قسم
 

 2كيمياء تحليلية   مساقتوصيف 
 

 (Instructorمعلومات مدرس المساق ) .1
 

 ا.د. هتاف بكر اســــــــــــــم ) مدرس / منسق ( المساق :

الساعـــــــــــــــــــــــات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــة :المكتبيــــــــــــــــــ

 2-1و  10.15-11.15

رقم المكتب والرقـــــــــــــــم 

 الفرعــــــــــــــــــــــــــي :

2133 

البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي :
hutafb@aabu.edu.jo 

 ال يوجد د البحث والتدريس/المشرف/الفني )إن وجد(:مساع

 

 Course Description)المساق )وصف  .2
 

Studies the theory and practical applications of advanced  instrumentation used in analysis. Includes 

sampling, solvent extraction methods  , thermal analysis, emission spectroscopy. Three-hour 

Lecture.  
 

 (Course Title) مساقال بيانات .3

2تحليلية اسم المساق: 403431: مساقال قمر  ثالثة: ىالمستو 

 عملي/ظرين: مساقال طبيعة
 CHM 431 :/ المتزامن  المتطلب السابق

 
 10.15-9.15وقت المحاضرة:

 48الدراسية: ساعاتعدد ال الصيفيالفصل الدراسي: 2018/2019 :العام الجامعي

 

  (Course Objectives)ِالمساق  أهداف .4
 

 Understand the rule of sampling -أ

 -ب

Work problems related to solvent extraction methods   

 

 -ج

Understand the advanced thermal analysis and the related calculation  

 

 -د
Understand the emission spectroscopy and how to solve problems related to this subject. And 

knowing the concept of x-ray analysis 

 

  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعلم  .5

 )المعرفة والمهارات والكفايات(

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على:
 

 جامعة آل البيت

 دائرة ضمان الجودة والتخطيط



2 

 

.  

 جمع العينات وتحضيرها و تحليلهاق معرفة طر .1
 تشغيل اجهزة التحليل الحراري  .2
 عمل دراسات وابخاث باستخدام االستخالص بالسائل .3

 الدراية المبدئية بتشغيل اجهزة االنبعاث الضوئي .4
 الدراية المبدئية بتشغيل اجهزة اشعة  اكس .5

 

 
 

9- Course Content محتوى المساق)   

 

 الموضـــــوع األسبوع

 Sampling and sample preparation لاألو

 Modern methods of gravimetric الثاني

 Modern methods of gravimetric الثالث

 Modern methods of gravimetric الرابع

 Solvent extraction methods الخامس

 Solvent extraction methods السادس

 االمتحان األول

   Emission spectroscopy الثامن

   Emission spectroscopy التاسع

 Atomic Emission spectroscopy العاشر

 Inductively coupled plasma الحادي عشر

 االمتحان الثاني

  Molecular emission spectroscopy الثالث عشر

 Fluorescence  and phosphorescence spectroscopy الرابع عشر

 X-ray analysis الخامس عشر

 االمتحان النهائي السادس عشر

 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .6
(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 
 

 
 أنشطة التعلم استراتيجياتالتدريس مخرجات التعلم ت

 نوع التقويم/القياس
 (امتحان/عروض صفية/مناقشة/واجبات)

1     

2     



3 

 

3     

4     

5     

6     

 

 (Assessment) تقييم الطلبة .7

 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

  خالل الفصل الفصل: )تقرير، وظائف، حضور( أعمال-1

 25 األسبوع السابع   تحريري أول امتحان-2

 25 األسبوع الثاني عشر  تحريري ثاني امتحان-2

 50 أسبوع االمتحانات النهائية تحريري نهائي امتحان-3

 

 Text Book, F.J., 6th edition., New York. 1992) الكتاب المقرر .8
 

 Fundamentals of Analyticalو  Principles of Instrumental Analysis المرجع الرئيس

Chemistry 

 ,.Skoog, Douglas A., West, Donald M و ( ,Skoog, Holler, and Nieman المؤلف

and Holler 

 Saunders College Publishing  , Cengage Learning الناشر

 1992و  2018 السنة

 7th  , 6th الطبعة

Instrumental-https://www.abebooks.com/9781305577213/Principles- الموقع االلكتروني للمرجع

1305577213/plp-Skoog-Douglas-Analysis 
 

 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع )(References) المراجع اإلضافية .9
 

1- 
Ewing,Galen W., Instrumental Methods of Chemical Analysis, McGraw Hill, New York . 

1960 

2- 

Skoog, Douglas A., West, Donald M., and Holler, F.J., Fundamentals of Analytical 

Chemistry 6th edition. Saunders College Publishing, New York. 1992 

 

3- 
Harvey, David. Modern Analytical Chemistry. McGraw Hill, New York .2000 

 

 

https://www.abebooks.com/9781305577213/Principles-Instrumental-Analysis-Douglas-Skoog-1305577213/plp
https://www.abebooks.com/9781305577213/Principles-Instrumental-Analysis-Douglas-Skoog-1305577213/plp

