
 

 

 
تتشرف كلية العلوم بتقديم خدماتها من خالل وحدة التحاليل الكيميائية القائمة بقسم الكيمياء 

  1/2018/ 20التى تم اعتمادها بالمجلس األعلى للجامعات  بجلسته بتاريخ 

 ونقدم لسيادتكم األجهزة المتاحة بالوحدة :

 

 Gas chromatography- mass spectrometry (GC-MS) 

Agilent 5977A MSD with  GC7890A 

 
GC-MS is an advanced technique that cannot be compared with other 

modern analytical equipment. It has broad range of applications that 

caters to academic research, quality control aswell as industrial 

applications. Its concise, efficient, automated system gives fast, 

reproducible and effective results that serve a key role in advancement of 

Science and Technology. This versatile analytical technique could be 

explored for better prospects in future. 



GC-MS 

 
 

 هي تقنية متقدمة ال يمكن مقارنتها  

بالمعدات التحليلية الحديثة األخرى .لديها مجموعة 

واسعة من التطبيقات التي تلبي البحوث األكاديمية ، 

ومراقبة الجودة وكذلك التطبيقات الصناعية. يوفر 

نظامها المختصر والفعال والمؤتمت نتائج سريعة 

ئيسيًا في تقدم وقابلة للتكرار وفعالة تخدم دوًرا ر

العلوم والتكنولوجيا. يمكن استكشاف هذه التقنية 

التحليلية متعددة االستخدامات للحصول على فرص أفضل 

 في المستقبل.

 

 



 

 

 
 

 

Applications of GC-MS 

1- Environmental monitoring 

GC-MS has become a highly recommended tool for monitoring and tracking organic 

pollutants in the environment. The cost of GCMS equipment has decreased whereas the 

reliability has markedly increased. The determination of chloro-phenols in water and soil, 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), unleaded gasoline, dioxins, dibenzofurans 

,organo-chlorine pesticides, herbicides, phenols, halogenated pesticides. 

أداة موصى بها للغاية لرصد وتتبع  GC-MSأصبح 

الملوثات العضوية في البيئة. انخفضت تكلفة معدات 

GCMS  زادت الموثوقية بشكل ملحوظ. تحديد في حين

كلور الفينول في الماء والتربة ، الهيدروكربونات 

( ، البنزين الخالي من PAHالعطرية متعددة الحلقات )

الرصاص ، الديوكسينات ، ديبنزوفيوران ، مبيدات 

اآلفات العضوية والكلور ، مبيدات األعشاب ، الفينوالت 

 ، المبيدات المهلجنة 

 

 

 



 
2- Academic research 

As a unique and powerful technology the GC-MS provides a rare opportunity to perform 
the analysis of new compounds for characterization and identification of synthesized or 
derivatized compound. It is widely used in pure and applied sciences like Chemistry, 
Polymers, Nanotechnology and Biotechnology etc. It yields useful information that can be 
used in research publication internationally  

 كاديميألبحث اال-2

فرصة  GC-MSباعتبارها تقنية فريدة وقوية ، توفر 

نادرة إلجراء تحليل للمركبات الجديدة لتوصيف وتحديد 

المركب المركب أو المشتق. يستخدم على نطاق واسع في 

العلوم البحتة والتطبيقية مثل الكيمياء والبوليمرات 

وتكنولوجيا النانو والتقنية الحيوية وما إلى ذلك. 

وهو ينتج معلومات مفيدة يمكن استخدامها في نشر 

 لى المستوى الدولي البحوث ع

 
3-Biological and pesticides detections 

GC-MS is exclusively used in bio-analysis of blood, urine for the presence of 

barbiturates, narcotics, alcohols, residual solvents, drugs like anesthetics, anticonvulsant, 

antihistamine, anti-epileptic drug, sedative hypnotics, narcotics and food items . 

بشكل حصري في التحليل  GC-MSيستخدم -3

الحيوي للدم والبول لوجود الباربيتورات 

والمخدرات والكحول والمذيبات المتبقية 

واألدوية مثل التخدير ومضادات االختالج 

ومضادات الهيستامين واألدوية المضادة 

للصرع والمخدرات المنومة والمواد 

 الغذائية 
 

 

 

https://www.omicsonline.org/open-access/gcms-analysis-and-evaluation-of-mutagenic-and-antimutagenic-activity-ofethyl-acetate-extract-of-ajuga-bracteosa-wall-ex-benth-an-e-2161-0495-1000288.php?aid=71594


4- Energy and fuel applications 

GC-MS is used for the analysis of aromatic solvents, sulphur, impurities in polypropylene, 

sulphur in menthane, natural gases, 1,3 butadiene, ethylene, gas oil, unleaded gasoline, 

polyethene, diesel.oil, unleaded gasoline, polyethylene, diesel, modified biomass, grafted 

polymers etc.  

لتحليل المذيبات العطرية والكبريت  GC-MSيستخدم  -4

والشوائب في مادة البولي بروبيلين والكبريت في 

بوتادين واإليثيلين  1،3الميثان والغازات الطبيعية و 

وزيت الغاز والبنزين الخالي من الرصاص والبولي 

إيثيلين والديزل والبترول والبنزين الخالي من 

لة الحيوية الرصاص والبولي إيثيلين والديزل ، الكت

 المعدلة ، البوليمرات المطعمة إلخ.
 

oil was investigated by  essential The chemical composition of the -5

 MS.-GC 

5-GC–mass spectrometry is a valuable method that , which 

has been developed as a popular technology for 

determination of FAs from marine organisms.  

Characterization and determination of a complex mixture of 

fatty acid methyl esters was performed for commercial fish 

oil  

هو طريقة قّيمة ، تم  GC-GCالطيف الكتلي  - 5 

من الكائنات  FAsتطويرها كتقنية شائعة لتحديد 

البحرية. تم إجراء توصيف وتحديد مزيج معقد من 

 إسترات ميثيل األحماض الدهنية لزيت السمك التجاري
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Fourier Transform Infrared Spectroscopy(FTIR) 

FTIR is a technology that can identify chemicals using an infrared light source 

to measure absorption. First, the sample is exposed to different wavelengths 

of infrared light and the instrument measures which wavelengths are 

absorbed. 

 There are many applications of FTIR  

1. Identification of functional group and structure elucidation 

المجموعة الوظيفية وتوضيح الهيكلتحديد  -1  

 

 

 

 



2. Identification of substances 

IR spectroscopy is used to establish whether a given sample of an organic 

substance is identical with another or not. This is because large number of 

absorption bands is observed in the IR spectra of organic molecules and the 

probability that any two compounds will produce identical spectra is almost 

zero. So if two compounds have identical IR spectra then both of them must 

be samples of the same substances. 

 . تحديد المواد2

يستخدم التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء لتحديد ما إذا 

كانت عينة معينة من مادة عضوية متطابقة مع أخرى أم ال. وذلك 

ألن عدًدا كبيًرا من نطاقات االمتصاص لوحظ في أطياف األشعة تحت 

الحمراء للجزيئات العضوية واحتمال أن ينتج أي مركبين أطياف 

 IRذا كان هناك مركبان لهما أطياف متطابقة هو صفر تقريبًا. إ

 متطابقة ، فيجب أن يكون كالهما عينات من نفس المواد.

 

3. Studying the progress of the reaction 

Progress of chemical reaction can be determined by examining the small 

portion of the reaction mixure withdrawn from time to time. The rate of 

disappearance of a characteristic absorption band of the reactant group 

and/or the rate of appearance of the characteristic absorption band of the 

product group due to formation of product is observed. 

 

 علافتلاورتط. دراسة 3

التفاعل الكيميائي عن طريق فحص جزء صغير من  طوريمكن تحديد ت

خليط التفاعل المسحوب من وقت آلخر. يالحظ معدل اختفاء شريط 

االمتصاص المميز للمجموعة لمتفاعلة و / أو معدل ظهور نطاق 

 االمتصاص المميز لمجموعة المنتج بسبب تكوين المنتج.

 

 

 

 

 



4. Detection of impurities 

IR spectrum of the test sample to be determined is compared with the 

standard compound. If any additional peaks are observed in the IR spectrum, 

then it is due to impurities present in the compound. 

 

 الكشف عن الشوائب-4

الحمراء لعينة االختبار التي سيتم تتم مقارنة طيف األشعة تحت 

تحديدها مع المركب القياسي. إذا لوحظت أي قمم إضافية في طيف 

 األشعة تحت الحمراء ، فهذا بسبب الشوائب الموجودة في المركب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY 
 

In atomic absorption spectrometry (AA) the sample is vaporized and the element 

of interest atomized at high temperatures. The element concentration is 

determined based on the attenuation or absorption by the analyte atoms, of a 

characteristic wavelength emitted from a light source. The light source is 

typically a hollow cathode lamp containing the element to be measured. Separate 

lamps are needed for each element. The detector is usually a photomultiplier 

tube. A monochromator is used to separate the element line and the light source 

is modulated to reduce the amount of unwanted radiation reaching the detector. 

( ، يتم تبخير العينة AAفي مقياس طيف االمتصاص الذري )يستخدم 

وتفتيت عنصر االهتمام عند درجات حرارة عالية. يتم تحديد 

متصاص بواسطة ذرات تركيز العنصر على أساس التوهين أو اال

الحليلة ، لطول موجة مميز ينبعث من مصدر الضوء. مصدر الضوء 

هو عادة مصباح كاثود أجوف يحتوي على العنصر المراد قياسه. 

هناك حاجة إلى مصابيح منفصلة لكل عنصر. الكاشف هو عادة 

أنبوب مضخم ضوئي. يستخدم أحادي اللون لفصل خط العنصر ويتم 

تقليل كمية اإلشعاع غير المرغوب فيه التي ضبط مصدر الضوء ل

 تصل إلى الكاشف.

 



 

Applications of Atomic Absorption Spectroscopy 

 تطبيقات مطياف االمتصاص الذري
 

1- Biological analysis 

Biological samples can include both human tissue samples and food samples. 

In human tissue samples, AAS can be used to determine the amount of various 

levels of metals and other electrolytes,  

 التحليل البيولوجي-1

يمكن أن تشمل العينات البيولوجية عينات األنسجة البشرية 

 AASوعينات الغذاء. في عينات األنسجة البشرية ، يمكن استخدام 

 واأللكتروليتاتلتحديد كمية المستويات المختلفة للمعادن 

 ألخرى ا

 

2- Environmental and marine analysis 

Environmental and marine analysis typically refers to water analysis of various 

types. Water analysis includes many things ranging from drinking water to 

waste water to sea water.  

 التحليل البيئي والبحري-2

يشير التحليل البيئي والبحري عادة إلى تحليل المياه بأنواعه 

المختلفة. يتضمن تحليل المياه العديد من األشياء التي تتراوح 

 من مياه الشرب إلى مياه الصرف إلى مياه البحر. 



3- Geological analysis 

Geological analysis encompasses both mineral reserves and environmental 

research. When prospecting mineral reserves, the method of AAS used needs to 

be cheap, fast, and versatile because the majority of prospects end up being of no 

economic use.  

 التحليل الجيولوجي-3

يشمل التحليل الجيولوجي كالً من احتياطيات المعادن والبحوث 

البيئية. عند البحث عن احتياطيات المعادن ، يجب أن تكون 

المستخدمة رخيصة وسريعة ومتعددة ألن غالبية  AASطريقة 

 االحتماالت ال تكون ذات فائدةاقتصادية. 

 Checking for concentrations in finished  products : 

o  Petrochemical – Impurities in gasoline: Fe, Mn, or Pb 

o Manufacturing/Metallurgy – Alloying element concentrations: Ag, Au, 

Ca, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, etc. 

 Measuring heavy/toxic metal content in products for human or animal 

consumption 

o  Medical – Cd, Pb, Ca, Fe, Zn 

o Pharmaceutical – Cr, Pb, As, Cd, Cu, Hg 

o Food – Pb, Cd, Cr, Ca, Cu, Fe, Ge, Mg, Mn, Na, Ni, Sb, Sn, or Zn 

o Water Treatment – Cd, Cu, Fe, Pb, Zn 

o Fodder/Animal Feed – Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Zn, Cd, Co, Cr, Pb 

 Metal content in soil/ore samples 

o Geological/Mining – Ag, Au, Ca, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, etc. 

 


