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 CPFC1207 رمز املقرر         1كيمياء عضوية  اسم املقرر 

  كيمياء عامة والعضوية   املتطلب السابق  4 الساعات املعتمدة   

CPFC 105 

 سنة أولى /    1- مستوى  املستوى املقترح للمقرر  2 عملي:  3  نظري:  الساعات الفعلية 

   - 3   - 2 الصيدلة إجازة في    - 1 : مج الدراس ي للحصول على قرر جزء من البرنا امل 

 

  أهداف املقرر 

طرق التحضــــــــــ ر ا  تلفة   ٬التســــــــــميات ال ــــــــــا عة م  ا واملن  ية تعريف الطالب بأهم الزمر الكيميائية العضــــــــــوية من ز ل الترك   على : .1

 وعات املدروسة  باالضافة الى استعماالت اال واص الف  يائية والكيميائية لعناصر ا  م  ٬للمركبات العضوية املدروسة

 تعريف الطالب بانواع املماكبات ا  تلفة بما في ا املماكبات الفراغية والهندسية. .2

   ملقدرة على فهم اليات التفاع ت البسيطةتمك ن الطالب من التعرف على بعض التفاع ت العضوية مع ا .3

 اعات الدوائية  تدريب الطالب على وضع مخططات بسيطة لبعض االصطن  .4

ــية    واألمانالتعرف على قواعد الســــــــ مة  .5 ــاســــــ فصــــــــل املركبات    فيفي ا  بر واكتســــــــا  مهارات التعامل مع مختلف التقنيات ا  برية االســــــ

 باالضافة الى الك ف عن انواع مختلفة من ا  موعات الوظيفية والقيام ببعض االصطناعات الدوائية    العضوية وتنقيت ا  

 

                                                                                 املقرر   محتوى 

 



 

 

 ال زء النظري: 

- .تاأللكنات والبوليئينا -4  .ملركبات الحلقية األليفاتيةا -3  . لهيدروكربونات األليفاتية امل ـــــــــبعةا- .2املبادئ العامة في الكيمياء العضـــــــــوية-1

 - 10اإليترات و االيبوكســـــــــــــيــدات   .-9الثيوالت   الكحوالت و .-8.الهــاليــدات العضـــــــــــــويــة- 7 مــاكــب والكيميــاء الفراغيــةمفهوم الت 6     .األلكينــات5

امل ـــــــــــــتقات   -  13.الحموض الكربوكســـــــــــــيلية -12.املركبات الكربونيلية البســـــــــــــيطة كاأللدهيدات والكيتونات -11.املركبات العضـــــــــــــوية املعدنية

 مركبات األمونيومو األمينات   -14  .الكربونيلية متعددة الوظائف

 ال زء العملي: 

 إرشادات وتوجيه مع تعريف باألدوات واألجهزة ا  برية والتقنيات املتبعة ومبادئ الس مة ا  برية .1

 melting pointتحديد درجة اإلنصهار بواسطة أنبو  شعري لبعض املواد العضوية وباستخدام جهاز .2

 ة وازتيار ا حل املناسب العادة البلورةدراسة قايلية ذوبان بعض املواد الصلب  .3

 التنقية بالبلورة و انواع الترشيح .4

 التقط ر البسيط كطريقة للفصل الكيميا ي .5

 تطبيق بعض طرق فصل املركبات العضوية كالتصعد .6

 استخ ص الكافئ ن من اوراق ال اي .7

 اإلستخ ص )استخ ص حمض اساس( .8

 التحليل الكيفي للعناصر   .9

 مول اصطناع الباراسيتا .10

 اصطناع االسبرين .11

 دراسة زواص االسبرين .12
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