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Asst. Prof. Dr. Mohammad Nadhum Bahjat AL-Baiati 

 
Course Instructor 

Mohammad.nadhum@uokerbala.edu.iq 

Baiati1970@yahoo.com 
E-mail 

Industrial Chemistry Title 

First course / Chemistry of Oil 

Second course / Some Chemical Industries 

 

Course Coordinator  

Explain to the student the importance of crude oil and its derivatives 

and some chemical industries 

 

Course Objective 

Industrial Chemistry; Dr. Juad K. AL- Kafaji and el.; Baghdad 

University Press; (1986) 

 

Course Description 

1-The Chemistry and Technology of  Petroleum; 5
th

 ed.; James G. Speight; Talor & 

Francis group; (2014)  

2- International Chemical Industry; 2
nd

 ed.; Fred Aftalion; Chemical Heritage 

Press.; (1991) 

Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

 (%30)  --------- (%20)  ــــــــــــ (50%) 
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 اسخوارة اًجاز الخطت الخذريسيت للوادة
 أ.م.د. هحوذ ًاظن بِجج البياحي االسى 

 Mohammad.nadhum@uokerbala.edu.iq انبرٌذ االنكخرًنً

Baiati1970@yahoo.com       
 الكيوياء الصٌاعيت اسى انًادة

 انفصم انذراسً األًل / كًٍٍاء اننفط يقرر انفصم

 انفصم انذراسً انثانً / بعض انصناعاث انكًٍٍاًٌت
 اىذاف انًادة

 

 حعرٌف انطانب أىًٍت اننفط انخاو ً يشخقاحو ً بعض انصناعاث انكًٍٍاًٌت

 انخفاصٍم االساسٍت نهًادة

 
 

 انكخب انًنيجٍت

 

الكيوياء الصٌاعيت / أ.د.جْاد كاظن الخفاجي ّ جواعخَ / هطبعت جاهعت بغذاد / 

(6896) 

 انًصادر انخارجٍت

 

1-The Chemistry and Technology of  Petroleum; 5
th

 ed.; James G. Speight; 

Talor & Francis group; (2014)  

2- International Chemical Industry; 2
nd

 ed.; Fred Aftalion; Chemical Heritage 

Press.; (1991) 

 االيخحاٌ اننيائً انًشرًع االيخحاناث انٌٍيٍت انًخخبر انفصم انذراسً حقذٌراث انفصم

 % 03 ــــــ %23 ــــــ 03%

 يعهٌياث اضافٍت

 

 

 

 

 جوِْريت العراق

 

 

 الخعلين العالي ّالبحث العلويّزارة 

 

 

 جِاز االشراف ّالخقْين العلوي

 كربالء اسن الجاهعت:

 الخربيت للعلْم الصرفتاسن الكليت: 

 الكيوياء اسن القسن:

 لرابعتا الورحلت:

 د. هحوذ ًاظن بِجج البياحي اسن الوحاضر الثالثي:

 أسخار هساعذ اللقب العلوي:

 دكخْراٍ علْم كيوياء صٌاعيت الوؤُل العلوي:

 هكاى العول:

mailto:Mohammad.nadhum@uokerbala.edu.iq
mailto:Mohammad.nadhum@uokerbala.edu.iq
mailto:Baiati1970@yahoo.com


 بسن  هللا الرحوي الرحين

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسخوارة الخطت الخذريسيت للوادة
 الوالحظاث الوادة العوليت الوادة الٌظريت الخاريخ االسبْع

  ال حْجذ هادة عوليت يذخم انى اننفط انخاو  6

   انخركٍب انكًٍٍاًي نهنفط انخاو  2

   حصنٍف اننفط انخاو  3

   يعانجت اننفط انخاو ًاعذاده نهخكرٌر  4

   عًهٍاث حكرٌر انبخرًل  5

   عًهٍاث يعانجت ً حنقٍت انبخرًل  6

   أىى انصناعاث انبخرًكًٍٍاًٌت  7

   أىى انصناعاث انبخرًكًٍٍاًٌت  9

   انبخرًكًٍٍاًٌتأىى انصناعاث   8

   أىى انصناعاث انبخرًكًٍٍاًٌت  61

   انًٌاد األرًياحٍت كخاياث نهصناعاث انبخرًكًٍٍاًي  66

   انًٌاد األرًياحٍت كخاياث نهصناعاث انبخرًكًٍٍاًي  62

   انًركباث انيانٌجٍنٍت فً انصناعاث انبخرًكًٍٍاًٌت  63

   انبخرًكًٍٍاًٌتانًركباث انيانٌجٍنٍت فً انصناعاث   64

   عًهٍاث األكسذة فً انصناعاث انبخرًكًٍٍاًٌت  65

   عًهٍاث األكسذة فً انصناعاث انبخرًكًٍٍاًٌت  66

 عطلـــــــت ًصـــــف الســـــــــٌت

   صناعت انزجاج  67

   انخآكم فً انصناعاث انكًٍٍاًٌت  69

   حطبٍق  68

   حطبٍق  21

   حطبٍق  26

   حطبٍق  22

   حطبٍق  23

   حطبٍق  24

   انخآكم فً انصناعاث انكًٍٍاًٌت  25

   انًٍاه ً انصناعت  26

   انًٍاه ً انصناعت  27

   صناعت األسًنج  29

   انخهٌد  28

   انخهٌد  31

   انكبرٌج ً حايض انكبرٌخٍك  36

   انكبرٌج ً حايض انكبرٌخٍك  32

 حٌقٍع انعًٍذ:                                                                                                                         حٌقٍع االسخار:         

 جوِْريت العراق

 

 

 ّزارة الخعلين العالي ّالبحث العلوي

 

 

 جِاز االشراف ّالخقْين العلوي

 كربالء اسن الجاهعت:

 الخربيت للعلْم الصرفتاسن الكليت: 

 الكيوياء اسن القسن:

 الرابعت الورحلت:

 د.هحوذ ًاظن بِجج البياحي اسن الوحاضر الثالثي:

 أسخار هساعذ اللقب العلوي:

 علْم كيوياء صٌاعيت في دكخْراٍ الوؤُل العلوي:

 هكاى العول:


