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و الملونات العضویة و تفاصیلھا)االصباغ (االلوان و2صناعیة اسم املادة

)عضویة وتفاصیلھا.(االلوان و االصباغ والملونات ال2عیة صنامقرر الفصل

لھا والمصادر الطبیعیھ االولیةااللوان و االصباغ و المصبغات اوال نبذة تاریخیة عن الفصلنستعرض في ھذهاملادةأهداف
ن و معرفة حامل االصباغ و اداة قیاس الصبغة م نظریھ ویت لأللواباستخدامثل صبغ النیلة . ونسھب في الشرح 

المؤثرة وكذالك النظریة الحدیثة لاللوان واالطوال الموجیة و طاقاتھا وتقسیم االلوان في منطقھ الضوء المرئي و 
متبادلة كذالك معرفة االلوان في مختلف مناطق الضوء المرئي وحسب طاقاتھا و ایضا نظام االصره المزدوجھ ال

اغ ثم تصنیفھا من خالل االصباغ وتسمیةاختالف االلوان عن االصبوتأثیرھا على اعطاء االلوان . ومعرفة
طرق كیبیھ لصبغھ النیلة وتخلیقھا بعدةوالتطرق الى كافھ انواعھا وایجاد الصیغھ الترالتراكیب الكیمیائیھ لھا 

-1- تمادا على طرق تطبیقھا ومنھا:وكذالك تصنیفھا اعالكمیائیھواعطاء االثباتات العلمیة على صحة صیغتھا
. وكذالك اصباغ دسبرس - 5- اصباغ انكرین - 4- اصاغ الفات -3-اصباغ الموردنت - 2االصباغ المباشرة 

سطیة . واخیرا المصبغات العضویة و بعض مشتقاتھا.تطرقنا الى المواد الخام لصناعھ االصباغ و المواد الو

الطبیعة ونظریاتھا ومعرفھ التراكیب ونات العضویة وتاریخ استخدامھا فيالتمییز بین االلوان واالصباغ والملللمادةاسيةاألسالتفاصيل 
الكیمیائیة الصحیحة  لھا باستخدام الطرق الكیمیائیة و تخلیقھا صناعیا وتطبیقاتھا في الصناعة حیث اخذت مجال 

واسع جدا في الوقت الحاضر .

) الھند.2009الكیمیاء العضویة المتقدمة(مصادر متنوعة من ضمنھا هجيةالكتب املن

الموسوعة الصناعیة في االنترنت الخاصة بموضوعنا على االنترنت وبعض كتب الكیمیاء العضویة مثل املصادر اخلارجية
).2007لیمونز وفراي ھیل الطبعة التاسعة (س

ت اليوميةاملختربالفصل الدراسيتقديرات الفصل االمتحان النهائياملشروعاالمتحا
%60مثال ------- %10مثال ------ %30مثال 

هذه املادة تغطي الفصل الدراسي الثاين فقط معلومات اضافية

بغداداسم الجامعة:
العلوم للبناتاسم الكلیة:
الكیمیاءاسم القسم:

الرابعةالمرحلة:
سعد محمد سعید :اسم المحاضر الثالثي

بشیر المختار
أستاذ مساعداللقب العلمي:

ماجستیر علوم كیمیاءل العلمي:المؤھ
العلوم للبناتكلیةمكان العمل:

جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالـي والبحـث العلمـي

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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عطلة نصف السنة
مقدمة في االلوان واالصباغ و الملونات ولمحة تاریخیة في 24\2\172016

یعیة وجودھا ومصادرھا الطب
نظریة ویت لاللوان , والنظریة الحدیثة لاللوان , االلوان 3\2\182016

وامتصاصھا للضوء , االلوان واالصره المتعاقبة 
االصباغ , تسمیتھا , تصنیفھا من خالل التركیب الكیمیائي9\3\192016
هكذالك تكملة ما في اعال16\3\202016
امتحان 23\3\212016
تشخیصھا تحضیر صبغة النیلة و30\3\222016
تحضیر مشتقات صبغة النیلة 6\4\232016
تصنیف االصباغ في طرق التطبیق 13\4\242016
المواد الخام لصناعة االصباغ 20\4\252016
الجلدیة مات االصباغ في الصناعات الورقیة وستخداأ27\4\262016

وكیفیة صباغتھا 
الملونات العضویة 4\5\272016
امتحان 11\5\282016

:ٍتوقیع العمید:توقیع االستاذ

جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالـي والبحـث العلمـي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداداسم الجامعة:
العلوم للبناتاسم الكلیة:
الكیمیاءاسم القسم:

الرابعة المرحلة:
سعد محمد سعید :لثالثياسم المحاضر ا

بشیر المختار 
أستاذ مساعد اللقب العلمي:

ماجستیر علوم كیمیاءالمؤھل العلمي:
العلوم للبناتكلیةمكان العمل:


