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 أساسيات الكيمياء العضوية العممي
 مخطط الفصل : ثالث ساعات مختبر عممي في األسبوع

نركز في هذا الفصل عمى تجارب الكيمياء العضوية األساسية لطمبة كمية                 
السالمة في المختبرات ومخاطر المواد الكيميائية  الزراعة في البداية يتعرف الطالب عمى

المستخدمة . ومن ثم دراسة الثوابت الفيزياوية لممواد  واألجهزة األدواتالمستخدمة والتعرف عمى 
. تنقية المواد العضوية الصمبة والسائمة االستخالص بالمذيبات . كشف  والسائمةالصمبة 

                                   كبات العضوية .لممركبات العضوية وذوبانية المر العناصر 
                                                                                            

        
في نهاية الفصل يكون الطالب قادرا عمى•   
. الكيماويةمعرفة المخاطر الناجمة عن استخدام المواد  -1  
والمواد المستخدمة في المختبر . األجهزة التعرف عمى -2  
التعرف عمى الثوابت الفيزياوية لممواد السائمة والصمبة .-3  
تنقية المواد العضوية السائمة والصمبة. -4  
استخالص المواد العضوية بالمذيبات . -5  
معرفة الذوبانية لممركبات العضوية  .-6  
كشف العناصر في المركبات العضوية .-7  
 



 
 
 

ساعاتال  ت المختبر 

 1 السالمة في المختبر 3

2*3  2 الثوابت الفيزياوية)درجة االنصهار و الغميان ( 

2*3 البمورة , التسامي( إعادةتنقية المواد الصمبة )    3 

3*3  4 تنقية المواد السائمة ) التقطير البسيط , التقطير التجزيئي , التقطير البخاري ( 

 5 االستخالص بالمذيبات  3

 6 كشف العناصر  3

 7 ذوبانية المركبات العضوية  3

األعمدةكروموتكرافيا  3  8 

 9 كروموتكرافيا الطبقة الرقيقة  3
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 الجزء العملي )المختبرات(   

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.14

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.24

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .14

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .14

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .34

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 2% امتحان نظري عدد / 14

 % واجبات بٌتٌة .24

 % حضور ونشاط صفً.14

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 %(54درجة ) 24= 14*2الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(25درجات ) 14=  14*1الجزء ب: اسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(25درجات ) 14=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 

 


