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نفطكيمياء الاسم املادة
نفطالفصل الدراسي الثاين كيمياء المقرر الفصل

وكذلك تعريف الطالب على \البلمرةتعريف الطالب على البوليمرات طرق حتضريها تسميتها عمليات 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  -1املنهجيةالكتب 

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%
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-----
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عطلــــــــة نصــف الســـــنة
1729\2\2016

1\3\2016
امتحان یوميتحضیر الصابون مقدمة عن البترول

تحضیر المنظفات سائل نظریات تكوین البترول2016\3\187-8
الجلي

امتحان یومي

امتحان یوميتحضیر الشامبو المكونات الكیمیائیة للنفط الخام2016\3\15- 1914
المركبات النتروجینیة الموجودة في 2016\3\2022

النفط الخام
امتحان فصلي

تحضیر االصباغ (صبغة امتحان فصلي2016\3\29- 2128
االندیكو)

امتحان یومي

امتحان یوميتحضیر دلیل  الفینونفثالینتجزئة النفط الخام مختبریا 2016\4\224-5

تحضیر صبغة الفلوریسین وحدة المعالجة بالھیدروجین2016\4\12- 2311
التكسیر الحراري والفحوصات 2016\4\19- 2418

المختبریة للمشتقات النفطیة
تحضیر صبغة االیوسین 

امتحان فصلي زیوت التزییت(الدھون)2016\4\26- 2525
تحضیر صبغة الیورانین امتحان فصلي2016\5\262-3
تعیین الرماد في المنتجات وحدة االستخالص بالمذیبات2016\5\279-10

النفطیة 
امتحان یومي

صناعة وقود حیوي من الصناعات البتروكیمیاویة2016\5\2816
زیت نباتي 

حیوي من صناعة وقود الصناعات البتروكیمیاویة2016\5\24- 2923
زیت نباتي

امتحان یومي

امتحان شامل لتجارب الصناعات البتروكیمیاویة30
الفصل
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