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اسم المادة

التشخيص العملي المرحلة الرابعة

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تعلم طلبة المرحلة الرابعة كيفية تشخيص مادة عضوية مجهولة من خالل اجراء

التفاصيل االساسية للمادة

شرح الطرق المختبرية نظريا ومن ثم تطبيقها عمليا لكي يعرف الطالب النتائج

التجارب العملية ومقارنتها بالنتائج النظرية

المستحصل عليها ومن ثم مقارنتها المع األدبيات لمعرفة مدى تطابق النتائج العملية

مع النتائج النظرية
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

التشخيص العضوي والطيفي تاليف د.امير طوبيا عتو تجارب في الكمياء العضوية
ترجمة د.رعد محجوب

التشخيص النظامي للمركبات العضوية د.جورج يانثان ،محاضرات من
االنترنتOrg anic chemistry (Mortin Gilbert)،
الفصل

الدراسي
مثالا%53

معلومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان

مثال%53

مثالا%51

-

مثالا%01

اليومية

النهائي

الفصل الدراسي االول تتضمن الدرجة  %5.3الفصل االدراسي الثاني %5.3
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المالحظات

الطريقة النظامية للكشف شرح الطرق النظامية
وتطبيقها عمليا
عن المجهول
شرح الطرق الفيزياوية
الطريقة الفيزيائية
وتطبيقه عمليا
للكشف عن المجهول
شرح قابلية الذبان
قابلية ذوبان المركبات
واجراء التجربة مختبريا
العضوية
المركبات الحاوية على معرفة المركبات الحاوية
على هذه العناصر
االوكسجين والكاربون
وتشخيصها مختبريا
والهيدروجين
الكشف عن المجموعة
كشوف المجموعة
الفعالة في المركبات
شرح الفينوالت
الكشف عن الفينوالت
كشف كلوريد الحديديك اجراء كشوف الفينوالت
وكشف ليبرمان
شرح مركبات االزو
تكوين مركبات االزو
وتحضيرها
شرح مشتقات الفينوالت
تحضير مشتقات
الفينوالت
شرح الكحوالت
الكشف عن الكحوالت
اجراء كشوف الكحوالت
كاشف لوكاس للتميز
بين انواع الكحالت
شرح االلديهادات
الكشف عن االلديهايدات
والكيتونات
والكيتنات
اجراء كشوفات التميز
التميز بين االلدبهايدات
بين االلديهايدات
والكيتونات
والكحوالت
معرفة الخواص
الخاصية االختزالية
االختزالية
لاللديهايدات والكيتونات
تحضير مشتقات
تحضير المشتقات

االلديهايدات الكيتونات
امتحان الفصل االول
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كشوفات الخالت
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التحلل المائي
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امتحان الفصل الثاني

عطلة نصف السنة

توقيع االستاذ :

توقيع العميد :

اجراء كشوف المركبات
غير المشبعة
اجراء كشوف المركبات
المشبعة
شرح الحامض
الكاربوكسلية
شرح طرق الكشف عن
االيثرات

شرح طرق الكشف عن
االسترات
معرفةااللكانات وطرق
تشخيصها
معرفة االلكينات وطرق
تشخيصها
معرفة مجموعة الخالت
وطرق تشخيصها
معرفة خطوات التحلل
المائي لل مركبات
معرفة االمينات وطرق
تشخيصها

