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اسم المادة

الكيمياء العضوية

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تمكين طلبة المرحلة الثانية من معرفة المركبات العضوية وتفاعالتها
وتحضيرها بعد تعرفهم بشكل دقيق على المبادئ االساسية للكيمياء

العضوية
التفاصيل االساسية للمادة

التعرف بشكل دقيق ومبسط على كال من :
-1الكيمياء العضوية -2,تصنيف الكيمياء العضوية ومركباتها وتعريف

كل صنف مع االمثلة  -3,تحضير المركبات مثل الهاليدات وتفاعالتها

الكتب المنهجية

وكيفية الكشف منها في تفاعالتها
Fundamental of organic chemistry
By Morrisoon
الكيمياء العضوية ( ج +1ج ) 2د .فهد علي حسين

المصادر الخارجية
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تقديرات الفصل
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االمتحانات
اليومية

مثالا%11

المشروع
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االمتحان النهائي
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5 .1

23/9/2014

اهمية ودور الكيمياء العضوية ,التفاعالت
العضوية  ,تفاعالت الحذف ( )E1 , E2

6 .2

30/9/2014

7 .3
8 .4

7/10/2014
14/10/2014

9 .5

22/10/2014

هاليدات األلكيل واألستبدال النيوكليوفيلي أألول
والثانوي SN1 SN2
الكحوالت  ,تسميتها  ,تفاعالتها ,أمتحان يومي
تحضير الكحوالت  ,أمثلة  ,الكشف عنها ,
أمتحان يومي
األديهايدات  ,تسميتها  .أمثلة  ,تحضيرها , .
أمتحان يومي

تعريف الطلبة بمختبر الكيمياء
العضوية  ,ومخاطر المواد
الكيميائية دور السالمة الكيميائية
طرق تنقية المركبات من الشوائب
بأنواعها
تحضير األسبرين
تحضير الفينوالت

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العملية
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امتحان الشهر االول
الكيتونات  ,تسميتها  ,تحضيرها مع االمثلة
والتمارين
الحوامض الكاربوكسيلية  ,تسميتها ,أمثلة ,
خواصها
تحضيرها وتفاعالتها مع االمثلة والتمارين

تحضير بعض المشتقات من
مركبات األزو
تحضير بعض مشتقات األمينات
امتحان الشهر االول
تحضير مشتقات األلديهايدات
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هاليدات أألسيل  ,تسميتها  ,خواصها  ,تحضيرها
 ,أمتحان يومي
 2014/2/ 15-1عطلة نصف السنة
تحضيرمحلول قياس من برمنكنات
امتحان الشهر الثاني
البوتاسيوم
امتحان الشهر الثاني
األمايدات  ,تسميتها ,أمثلة  ,تحضيرها
تفاعالت األمايدات  ,خواصها  ,أمثلة  ,الكشف
عنها  ,أمتحان يومي

التمييز بين أنواع األمينات الثالثة

األنهيدريدات  ,تسميتها  ,خواصها أمثلة ,
تحضيرها .
تفاعالت أألنهيدريدات مع االمثلة و التمارين

أستخدام األنهيدريدات في تحضير
المركبات
حساب العسرة المؤقتة للماء
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تفاعالت األسترات  ,أمثلة  ,خواصها
األيثرات  ,تسميتها  ,خواصها  ,أمثلة  ,أمتحان
يومي
امتحان الشهر الثالث
تفاعالت األيثرات  ,امثلة وتمارين

تحضير الحوامض الكاربوكسيلية
تحضير مشتقات الكيتونات
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مركبات الكبريت  ,تسميتها  ,تحضيرها ,
تفاعالتها
خواصها  ,أمثلة وتمارين
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مركبات الفسفور  ,تسميتها  ,تفاعالتها  ,تفاعل
فتك

تحضير الكحوالت

امتحان الشهر الرابع

الكشف و التمييز بين الكحوالت
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