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عناوين األبحاث والروابط الخاصة بمقرر الكيمياء التحليلية الفصل الدراسى الثانى 2020-2019
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طرق تقسيم الكيمياء التحليلية المختلفة
التحليل الضوئي واهميته في مجال الكيمياء التحليلية
التحليل الكمي الحجمي
للعالم ارهينس اسهامات متعددة في الكيمياء التحليلية وضح بالتفصيل
قانون فعل الكتلة وتطبيقاته
وضح قانون استوالد واهميته في الكيمياء التحليلية
االيون المشترك من حيث االهمية والتطبيق ،ناقش هذه العبارة بالتفصيل مع توضيح االمثلة والمعادالت كلما امكن ذلك
وضح نظرية الحموضة والقلوية واهميتها العملية
وضح كيفية الحصول علي المحلول المنظم واهميته التطبيقية
منحني تعادل معايرة األحماض القوية بقواعد قوية والعكس.
 .aمعادلة حامض قوي بقاعدة قوية.
 .bمعادلة قاعدة قوية بحامض قوي.
منحني تعادل معايرة األحماض الضعيفة بقواعد قوية:
 .aمعادلة حامض ضعيف أحادي القاعدية بقاعدة قوية.
 .bمعادلة حامض ضعيف ثنائي القاعدية بقاعدة قوية.
 .cمعادلة حامض ضعيف ثالثي القاعدية بقاعدة قوية.
الدالئل تعريفها واهميتها ومخاليطها وكيفية تحديد الدليل المناسب مع ذكر االمثلة المناسبة بالرمز الكيميائي
القواعد النظرية لتفاعالت الترسيب
ذوبان الرواسب وثابت حاصل اإلذابة
تحديد نقطة نهاية تفاعالت الترسيب
معايرات الترسيب Precipitation Titrations
تفاعالت األكسدة واالختزال
طرق وزن تفاعالت األكسدة واالختزال
 Ion Electron Methodالمستخدمة فى وزن تفاعالت األكسدة واالختزال
طريقة األيون إلكترون
طريقة تغير رقم األكسدة Oxidation Number Methodالمستخدمة فى وزن تفاعالت األكسدة واالختزال
المعايرات اليودية ()Iodimetry – Iodometry
نظرية منحنيات األكسدة واالختزال مع تحديد نقطة نهاية التفاعل فى تفاعالت األكسدة واالختزال
التحليل الطيفى
القوانين االساسية فى االمتصاص
قياس التركيز بالطرق اللونية
أقسام التحليل الكروماتوجرافى
طرق الفصل الكروماتوجرافى
التحليل الكروماتوجرافي الغازى
وضح بالتفصيل طرق التحليل الكروماتوجرافي
الكروماتوجرافي بإستخدام الضغط العالى للسائل)High performance liquid chromatography(HPLC

رابط رفع األبحاث
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137GcoB5kqctD11tSZEIC4DyKn8kXJBlgVEkEdh3YBUNlFCV1pWVEtXUFA5TlkwMzdOOFRGMj
JHTS4u

مجمع الكليات باالبعادية – طريق القاهرة األسكندرية الزراعى – دمنهور – البحيرة ت  – 0453282566 /فاكس0453282623 /
Alabaadia Assembler – Cairo Alex Agric Road – Damanhour – Bohira – Egypt- tel/0453282566- fax/0453282623

