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 ((انسىٌُت )) أسخمارة انخطت انخذرٌسٍت 
 

 انخذرٌسً: اسم انذكخُر مؤٌذ احمذ ردٌؼان انؼساَي 

Muayed1976@yahoo.com  ًانبرٌذ االنكخرَو: 

 اسم انمادة: انمرحهت انثاوٍت  –انكٍمٍاء انؼضٌُت 

 :مقررانفصم 

تسمية ادلركبات العضىية وكيفية حتضريها اضافة اىل  تعليم الطلبة كيفية

 ة:اٌذاف انماد تفاعالهتا 

الفينىالت ,هاليدات االريل ,االلديهيدات والكيتىنات ,احلىامض 

الكاربىكسيلية ,مشتقات احلىامض الكاربىكسيلية ,االمينات 

 ,الثايىالت 
 ة:انخفاصٍم االساسًٍ نهماد

فٍذ ػهً حسٍه                                                                    انكٍمٍاء انؼضٌُت  حانٍف د.     ت:انكخب انمىٍجٍ 

الكيمياء العضىية.تاليف د.رعد امساعيل احلمداني -1        

الكيمياء العضىية. تاليف د. امري عتى              -2  

ودالتفاعالت العضىية االساسية.ترمجة د.خالد حممىد دا -3  

4- Oraganic Chemistry. Morrison and Boyd  

 ت:انمصادر انخارجٍ

 انفصم انذراسً انفصم االَل انفصم انثاوً انمخخبراث االمخحان انىٍائً

50% 16% 17% 17% 55% 

 

 :حقذٌراث انفصم

 :تمؼهُماث اضافٍ 
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 انفصم انذراسً االَل – جذَل انذرَش االسبُػً
 

تانمادي انىظرٌ تٍهانمادي انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ُ
سب

ال
 ا

تسميتها ,خىاصها  

 الفيزيائية 

 الفينىالت    
 

1 

اخلىاص احلامضية ,حتضريها  

 صناعيا

 الفينىالت    
 

2 

 الفينىالت     حتضريها خمتربيا 
 

3 

 الفينىالت     تفاعالهتا   
 

4 

تسميتها,خىاصها  

 الفيزيائية 
 ٌانٍذاث االنكٍم     

 
5 

ضريها خمتربياحت   ٌانٍذاث االنكٍم      
 

6 

 ٌانٍذاث االنكٍم      تفاعالهتا    
 

7 

تسميتها,خىاصها    

 الفيزيائية 

 االلديهيدات والكيتىنات
 

8 

حتضريها خمتربيا     االلديهيدات والكيتىنات 
 

9 

 االلديهيدات والكيتىنات حتضريها خمتربيا 
 

15 

تىناتااللديهيدات والكي تفاعالهتا     
 

11 

 االلديهيدات والكيتىنات تفاعالهتا   
 

12 

  

تسميتها ,خىاصها 

 الفيزيائية 

 انحُامض انكاربُكسٍهٍت

 

13 

حامضيتها , حتضريها خمتربيا  

    
 انحُامض انكاربُكسٍهٍت

 
14 

 انحُامض انكاربُكسٍهٍت حتضريها خمتربيا 
 

15 

 16  انحُامض انكاربُكسٍهٍت تفاعالهتا    

ت وصف انسىتػطه  
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 انفصم انذراسً انثاوً – جذَل انذرَش االسبُػً

 

تانمادي انىظرٌ تٍهانمادي انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ُ
سب

ال
 ا

تسميتها ,خىاصها  

 الفيزيائية  
 مشخقاث انحُامض انكاربُكسٍهٍت

 كهُرٌذاث انحُامض     
 

1 

حتضريها , تفاعالهتا    مشخقاث انحُامض انكاربُكسٍهٍت 

 كهُرٌذاث انحُامض     
 

2 

تسميتها , خىاصها  

 الفيزيائية   
 مشخقاث انحُامض انكاربُكسٍهٍت

 االمٍذاث             
 

3 

ا,تفاعالهتا حتضريه    مشخقاث انحُامض انكاربُكسٍهٍت 

 االمٍذاث             
 

4 

تسميتها,خىاصها   

 الفيزيائية  
 مشخقاث انحُامض انكاربُكسٍهٍت

 االوٍذرٌذاث        
 

5 

حتضريها,تفاعالهتا     مشخقاث انحُامض انكاربُكسٍهٍت 

 االوٍذرٌذاث       
 

6 

تسميتها,خىاصها  

 الفيزيائية  
قاث انحُامض انكاربُكسٍهٍتمشخ  

 االسخراث       
 

7 

 مشخقاث انحُامض انكاربُكسٍهٍت حتضريها    

 االسخراث       
 

8 

 مشخقاث انحُامض انكاربُكسٍهٍت تفاعالهتا    

 االسخراث       
 

9 

تسميتها,خىاصها  

 الفيزيائية  
 االمٍىاث         

 
15 

    االمٍىاث       قاعديتها, حتضريها  
 

11 

 حتضريها  

 
 االمٍىاث         

 
12 

 االمٍىاث          تفاعالهتا  
 

13 

 االمٍىاث          تفاعالهتا 
 

14 

 15       انثاٌُالث تسميتها,خىاصها,حتضريها 

 16       انثاٌُالث تفاعالهتا   

 

 حُقٍغ انؼمٍذ:                                                             انذكخُر مؤٌذ احمذ ردٌؼان حُقٍغ االسخار: 


