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 ((انسٌُٕت أسخًبرة انخطت انخذرٌسٍت )) 
 

احًذ ػبذ االيٍر.د  :انخذرٌسً اسى 

: انبرٌذ االنكخرًَٔ 

 :اسى انًبدة انكًٍٍبء انؼضٌٕت

اًٌبٌ اسًبػٍم جببرا  

 
 :يمررانفظم

ٔيركببث االنكبَبث انى يركببث االرٔيبحٍت  نفظم االٔل ٌشًم االٔاطر ٔطبٍؼخٓب  

ْبنٍذاث االنكٍم انى انًٍثبٌ انفظم انذراسً انثبًَ ٌشًم  

ٔاًٍْخٓب حؼرٌف انطبنب ببنًفبٍْى االسبسٍت نهكًٍبء انؼضٌٕت  
: ةاْذاف انًبد

, انكحٕالث ٔاالٌثراث , ْبنٍذاث االنكٍم, انًركببث االرٔيبحٍت ,  االنكبٌُبث, االنكٍُبث , االنكبَبث , دراست طبٍؼت انخبطر 

االيٍُبث ,يشخمبث انحٕايض انكبربٕكسٍهٍت ,ة نًانحٕايض انكبربٕكسً, يركببث انكربٍَٕم   
: ةانخفبطٍم االسبسٍّ نهًبد

محمد جىاد الحبيب وصائبت صادق الحسن , عبد الحسين خضير شربت. د/الكيمياء العضىيت   

فهد علي حسين.د/الكيمياء العضىيت   
: ةانكخب انًُٓجً

Organic chemistry by Morrison & Boyed ًةانًظبدر انخبرج :

 انفظم انذراسً انفظم االٔل انفظم انثبًَ انًخخبراث االيخحبٌ انُٓبئً

 انثبًَ االٔل 12.5 12.5 15 60

 

: حمذٌراث انفظم

: ةيؼهٕيبث اضبفً 
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انفظم انذراسً االٔل  – جذٔل انذرٔش االسبٕػً
 

ةانًبدِ انُظري ةيلانًبدِ انؼى انًالحظبث  انخبرٌخ 

ع
ٕ
سب

ال
 ا

ْبر حمذٌر درجت االَض  ٔانخٓجٍٍيمذيت ػٍ طبٍؼت انخبطر    
3/10/2010  

1 

 انًركببث االنٍفبحٍت  حمذٌر درجت انغهٍبٌ 
10/10/2010  

2 

انًٍثبٌ/ االنكبَبث  انخبهٕر   
173/10/2010  

3 

حُمٍت ٔفظم انًٕاد انؼضٌٕت انظهبت بطرٌمت  

 انخسبيً 

انؼهٍب / االنكبَبث   
24/10/2010  

4 

اٍْى اسبسٍت يف/ االنكٍُبث  انخمطٍر    
31/10/2010  

5 

طرائك انخحضٍر / االنكٍُبث  انخمطٍر انخجسٌئً    
7/11/2010  

6 

  حفبػالحٓب/ االنكٍُبث  االسخخالص 
14/11/2010  

7 

انكشف ػٍ انؼُبطر فً انًركببث  

 انؼضٌٕت

 انذاٌُبث
21/11/2010  

8 

فحض انكبرٌج    االنكبٌُبث 
28/11/2010  

9 

انكشف ػٍ انُخرٔجٍٍ   نكبَبث حهمٍت ا   
5/12/2010  

10 

 Viva-Voce انكشف ػٍ انٓبنٕجٍٍ 
12/12/2008  

11 

انكشف ػٍ انبرٔو ٔانٍٕد    انبُسٌٍ/ انًركببث االرٔيبحٍت    
19/12/2009  

12 

  االرٌُبث/ انًركببث االرٔيبحٍت  انكشف ػٍ انكهٕر 
26/12/2009  

13 

 يراجؼت ايخحبٌ انفظم االٔل 
2/1/2010  

14 

 ايخحبٌ َٓبٌت انفظم  
 

15 

    16 

 ػطهت َظف انسُت

 

 :حٕلٍغ انؼًٍذ:                                                              حٕلٍغ االسخبر
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 انفظم انذراسً انثبًَ – جذٔل انذرٔش االسبٕػً

 

ةانًبدِ انُظري ةيلانًبدِ انؼى انًالحظبث  انخبرٌخ 

ع
ٕ
سب

ال
 ا

ث ححضٍر االٌثرا   ْبنٍذاث االنكٍم  
 

1 

/ْبنٍذاث االنكٍم  SN3, SN1, E1, E2 ححضٍر االسبرٌٍ   
 

2 

 انكًٍٍبء انفراغٍت انذٌْٕ ٔانسٌٕث انظٕابٍٍ ٔانًشخمبث 
 

3 

 انكحٕالث ححضٍر ٔيفبٍْى ححضٍر االسبرٌٍ يٍ سبنسٍالث انًثٍم 
 

4 

انكحٕالث حفبػالحٓب  اسخخالص زٌج انًٕز    
 

5 

ٔزححضٍر زٌج انى   االٌثراث 
 

6 

 يركببث انكربٍَٕم اسخالص زٌج االٌٕجٍسُٕل 
 

7 

انحٕايض انكبربٕكسٍهٍت  ححضٍر االٌسج اَالٌذ   
 

8 

 يشخمبث انًركببث انكبربٕكسٍهٍت فظم االفئٍٍ يٍ انشبي 
 

9 

اسخخالص طبغت انكهٕرٔفٕرو يٍ أراق  

 االشجبر

ححضٍر+ يفبٍْى / االيٍُبث  
 

10 

نظبغتانظبغبث ٔيكَٕبث ا  ايالح / االيٍُبث   
 

11 

ححضٍر طٍغت االٌسٔ    االيٍُبث االرٔيبحٍت 
 

12 

 انفٍُٕالث يراجؼت شبيهت 
 

13 

انفظم انثبًَ ايخحبٌ  شبيهت يراجؼت   
 

14 

 ايخحبٌ َٓبٌت انفظم  
 

15 

    16 

 

: ع انؼًٍذحٕلً:                                                              حٕلٍغ االسخبر


