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كيمياء البوليمر اسم املادة
الفصل الدراسي االول  كيمياء البليمراتمقرر الفصل

وكذلك تعريف الطالب على \عمليات البلمرةتعريف الطالب على البوليمرات طرق حتضريها تسميتها املادةأهداف
البرتول وتكوينه الكيميائي عمليات التكرير مصايف النفط

تضمنت املادة الدراسية عدة فصول  تضمنت يف الفصل الدراسي االول مقدمة عن البوليمرات تصنيفها للمادةاألساسيةالتفاصيل 
تعريفها طرق البلمرة انواعها طرق حساب الوزن اجلزيئي للبوليمر اما الفصل الدراسي الثاين تضمن كيمياء 

البرتول التصنيف الكيميائي للبرتول طرق التكرير انواع املصايف 
كيمياء اجلزيئات الكبرية - 3الكيمياءالصناعية -2-الكيمياء الصناعية  -1نهجيةالكتب امل

كوركيس عبد ادم  -2ليف الدكتور جواد كاظم اخلفاجي-1

كلية العلوم\جامعة البصرة\اساسيات الكيمياء الصناعية,د.عزيز امحد امني املصادر اخلارجية
كلية العلوم\جامعة املوصل \الصناعية.د.لطيف محيد علياسس وتطبيقات يف الكيمياء 

دمشق\الكيمياء الصناعية.تكنولوجيا الصناعات الكيميائية .د.طارق امساعيل كاخيا
الكيمياء العضوية الصناعية.د.كوركيس عبد ادم

ت اليوميةاملختربالفصل الدراسيتقديرات الفصل االمتحان النهائياملشروعاالمتحا
30%105%-60%

معلومات اضافية
-----
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االسبوع

المالحظاتالعملیةالمادةالمادة النظریةالتاریخ

14\10\2015-
6\10\2015

البلمرة الجذریة لالكریل مقدمة في البولیمرات 
اماید بالوسط المائي 

امتحان یومي 

211\10\2015-
13\10\2015

البلمرة الجذریة لالكریل بنیة البولیمرات
اماید بالوسط المائي

تحضیر راتنج الفینول تسمیة البولیمرات2015\20- 318
فورمالدیھاید الریسوالت 

والنوفوالك 

امتحان یومي

تحضیر راتنج الفینول انواع البولیمرات واساس تصنیفھا2015\10\27- 425
فورمالدیھاید الریسوالت 

والنوفوالك
حساب الوزن الجزیئي انواع البولیمرات واساس تصنیفھا2015\11\51-3

للبولیمرات بطریقة قیاس 
اللزوجة

امتحان یومي

الوزن الجزیئي حساب امتحان فصلي2015\11\68-10
للبولیمرات بطریقة قیاس 

اللزوجة
امتحان فصلي میكانیكیة البلمرة2015\11\17- 715
829\11\2015-

1\12\2015
استخالص الفضة من فلم میكانیكیة البلمرة

االشعة 
امتحان یومي 

من تحضیر حامض االزلیك بلمرة االضافة2015\12\96-8
زیت الخروع 

امتحان یومي

انتاج البولي فورمالدیھاید انواع البادئات المستعملة في البلمرة2015\12\15- 1013
بالبلمرة االیونیة السالبة 

امتحان یومي

امتحان فصلي حركیة بلمرة االضافة بالجذور الحرة2015\12\15- 1113
امتحان یوميتحضیر الصق النشا البولیمرات الصناعیة2015\12\22- 1220
امتحان یوميتحضیر النایتروسكرین امتحان فصلي12\29- 1327
تحضیر النایتروسكرینالوزن الجزیئي طرق حسابھ2016\1\143-5
امتحان شامل لكل تجارب الوزن الجزیئي طرق حسابھ2016\1\12- 1510

الكورس
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