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 ((انسٌُٕت )) أسخًارة انخطت انخذرٌسٍت 
 

 انخذرٌسً: اسى انذكخٕر يؤٌذ احًذ ردٌؼاٌ انؼزأي 

Muayed1976@yahoo.com  ًَٔانبرٌذ االنكخر: 

 اسى انًادة:  انرابؼتانًرحهت  – انخشخٍص انؼضٕي

 :يقررانفصم 

 ة:اْذاف انًاد  بواسطة علم االطياف المركبات العضويةشخيص ججعليم الطلبة كيفية 

األشعة ما جحث الحمراء, الرنين النووي المغناطيسي, األشعة ما فوق 

  البنفسجية
 ة:انخفاصٍم االساسٍّ نهًاد

 ت:انكخب انًُٓجٍ         حانٍف د. فٓذ ػهً حسٍٍ                                                              انخشخٍص انؼضٕي 

Oraganic Chemistry. Morrison and Boyd  ٍت:انًصادر انخارج 

 انفصم انذراسً انفصم االٔل انفصم انثاًَ انًخخبراث االيخحاٌ انُٓائً

50% 25% 25% 25% 55% 

 

 :حقذٌراث انفصم

 :تيؼهٕياث اضافٍ 
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 انفصم انذراسً االٔل – جذٔل انذرٔس االسبٕػً
 

نًالحظاثا تانًادِ انُظرٌ تٍهانًادِ انؼً   انخارٌخ 

ع
ٕ
سب

ال
 ا

  
 1  اإلشعاع الكهرومغناطيسي

 2  أنواع االهتزازات الجزيئية  
موقع تردد المط واالنحناء للمجاميع   

 IRعلى طيف 
 

 3 

 IR  4تحليل طيف   
  

االلكاينات االلكانات االلكينات   5 

المركبات االروماتية الكحوالت   
االيثرات والفينوالت  

 6 

  
 7  مركبات الكاربونيل

األمينات مجاميع النايترو هاليدات   
 االلكيل

 8 

في اإلشعاع   NMRموقع طيف    
 الكهرومغناطيسي :

 
 9 

 NMRكيفية الحصول على طيف   
 

 11 

  
 11  اإلزاحة الكيميائية

  
 12  عدم التجانس المغناطيسي

   
 13  حساب عدد البروتونات

    
 14  أنماط االنشطارات

  
 15  البروتونات على ذرات مغايرة

  
 16  ثابت االزدواج

 ػطهت َصف انسُت
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تانًادِ انُظرٌ تٍهانًادِ انؼً انًالحظاث  انخارٌخ 

ع
ٕ
سب

ال
 ا

   
UVموقع أشعة  من طيف االشعاع  

 الكهرومغناطيسي
 

1 

العوامل المؤثرة على مواقع الحزم    
في طيف االشعة فوق البنفسجية 

(uv) 
 

 

2 

(في تحديد UVاستعمال اطياف )  
 التراكيب.
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 فيزر كون للبوليناتقاعدة    
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     6 

 7  ا   
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9 

 ا   
 

15 

    
 

11 
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