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Mohammed Alaa Abdul-Zahraa 

  
Course Instructor 

organicmohammed@gmail .com 

 
E-mail 

Organic Chemistry Title 

 

 

 

Course Coordinator  

Phenols, Aldehyds , Ketons, Carboxylic acid and its derivatives,Amins, 

Sulfur and Phosphoric compounds.    

 

 

Course Objective 

Organic Chemistry  

for Morrison &Boyd 
Course Description 

1)Organic chemistry by I.L.finar 

2)Organic chemistry by RAY Q. Brewster and William. 

 انكيًياء انعضىيت نهًرحهت انثاَيت حأنيف أيير يخى, د.غضُفر يىسف
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 استوارة اًجاز الخطت التذريسيت للوادة
 هحوذ عالء عبذ السهرة االسى 

 organicmohammed@gmail .com انبريذ االنكخروَي

 الكيوياء العضىيت اسى انًادة

 سٌىي يقرر انفصم

 اهذاف انًادة

 

 

 انخفاصيم االساسيت نهًادة

 

واالنذيهايذاث وانكيخىَاث وبعض يشخقاث انحىايض حعريف انطانب انفيُىالث 

 انكاربىكسيهيت وطرق انخحضير انخاصت بهى

 انكخب انًُهجيت

 

 الكيوياء العضىيت 

 هىرسي

 انًصادر انخارجيت

 

1)Organic chemistry by I.L.finar 

2)Organic chemistry by RAY Q. Brewster and William. 

 انكيًياء انعضىيت نهًرحهت انثاَيت حأنيف أيير يخى, د.غضُفر يىسف

 االيخحاٌ انُهائي انًشروع االيخحاَاث انيىييت انًخخبر انفصم انذراسي حقذيراث انفصم

 %00يثلا   00% 00% 50%

  يعهىياث اضافيت

 جوهىريت العراق

 

 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 

 

 االشراف والتقىين العلويجهاز 

 كربالءاسن الجاهعت:

 التربيت للعلىم الصرفتاسن الكليت: 

 الكيوياءاسن القسن:

 الثاًيت الورحلت:

 هحوذ عالء عبذ السهرةاسن الوحاضر الثالثي:

 هذرش هساعذاللقب العلوي:

 هاجستيرالوؤهل العلوي:

 التربيت الصرفت قسن الكيوياء هكاى العول:



 
 رحينبسن  هللا الرحوي ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استوارة الخطت التذريسيت للوادة
 الوالحظاث الوادة العوليت الوادة الٌظريت التاريخ االسبىع

  دراست األدواث في انًخخبر انفيُىالث , حسًيخها , دراست خىاصها   1

  دراست خىاص انكحىالث طرق ححضيرها  2

  األسبريٍححضير  حفاعلث انفيُىالث  3

  جاسخبيححضير بيخا فُيم  انفيُىالث وانكشف عُهاحفاعلث   4

  ححضير االسخانذيهايذ ايخحاٌ  5

  هكساٌ ىححضير انسا يكه االنذيهايذاث , حسًيخها , دراست خىاصها  6

انخًييس بيٍ االنذيهايذاث  طرق ححضيرها  7

 وانكيخىَاث
 

ححضير يشخقاث االنذيهايذ  انكيخىَاث , حسًيخها , دراست خىاصها  8

 وانكيخىٌ
 

  كشف انهانىفىرو حفاعلث اإلضافت انُيىكهيىفيهيت  9

  ححضير حايض انخهيك  حفاعلث االنذيهايذاث وانكيخىَاث  11

  ححضير حايض انبُسويك ايخحاٌ  11

  ححضير َايخروَفثانيٍ حكًهت حفاعلث االنذيهايذاث وانكيخىَاث  12

  ايخحاٌ انفصم األول حفاعلث االنذيهايذاث وانكيخىَاثحكًهت   13

  ححضير انصابىٌ ايخحاٌ  14

15     

16     

 عطلـــــــت ًصـــــف الســـــــــٌت

انحىايض انكاربىكسيهيت ويشخقاحها ,   17

 حسًيخها , دراست خىاصها

  دراست خىاص االييُاث

  ايىدو اَهيٍححضير بارا  طرق ححضيرها, حفاعلحها  18

ححضير بارا اسيخىحايض  حايضيت انحىايض, حاثير انًعىضاث  19

 انبُسويك
 

  ححضير االسخانذيهايذ حاثير انًعىضاث عهى انحايضيت,   21

  ححضير االسخااليذ طرق ححضيرها , حسًيخها ,  21

  ححضير انفيليايذ حفاعلحها  22

  ححضيرفُيم بيخا َفثىل ايخحاٌ  23

  حكًهت انخجربت االييُاث,حسًيخها ,دراست خىاصها  24

  ايخحاٌ انفصم انثاَي طرق ححضيرها   25

ححضير صبغت بارا  حفاعلحها, حايضيخها  26

 اسيخىازوبُسيٍ
 

 جوهىريت العراق

 

 

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 

 

 والتقىين العلويجهاز االشراف 

 كربالءاسن الجاهعت:

 التربيت للعلىم الصرفتاسن الكليت: 

 الكيوياءاسن القسن:

 الثاًيت الورحلت:

 هحوذ عالء عبذ السهرةاسن الوحاضر الثالثي:

 هذرش هساعذاللقب العلوي:

 هاجستيرالوؤهل العلوي:

 التربيت الصرفت قسن الكيوياء هكاى العول:
 



  ايخحاٌ عًهي يركب يجهىل حًاريٍ يسائم حىل االييُاث  27

  ايخحاٌ َهائي ايخحاٌ  28

29     

31     

31     

32     

 حىقيع انعًيذ:                   حىقيع االسخار:                                                                                                               


