
 فسم الكیمیاء-كلیة التربیة للعلوم الصرفة ابن الھیثم  –جامعة بغداد 

             Identification of  Organic Compoundsيضوي النظرالتشخیص الع

 2النظري  عدد ساعات         لة الرابعة                  المرح 

 المادة النظري  اساتذة

 و   ا.م.د.علي حمادي سمیر     و   ا.م.د. منى سمیر سعید    ا.د.جمبد ھرمز توما  

 للمرحلة الرابعة تتضمن المواضیع التالیة: النظري محاضرات التشخیص العضوي

 مقدمة عامة عن الطیف الكھرومغناطیسي -1

 

  وتشملInfrared spectrometry مطیافیة االشعة تحت الحمراء    -2

 االشعة تحت الحمراء.میكانیكیة إمتصاص        - 

 انواع حزم االمتصاص -

 وطریقة التعامل مع النموذج  الجھاز -

   IRتحلیل طیف ال    -

 لعوامل المؤثرة على مواقع الحزم.ا -

 ا.المجامیع الفعالة وأماكن ظھورھ  -

 تطبیقات االشعة تحت الحمراء في التشخیص العضوي. -

الطیف  واالجھزة الحدیثة التي تسجل FTIRالتحدیث یشمل تعریف الطالب ماھو طیف 

  .في الشرح كامثلة  FTIRواستخدام اطیاف ال  KBrبدون 

-  

 :     spectrometry 1HNMR  المغناطیسيبروتوني) ال النووي(  مطیافیة الرنین   -3

  وكیفیة حدوث الرنین ومیكانیكیة امتصاص الطاقة النوى المغناطیسیة والغیرمغناطیسیة   - 

 النووي.

 الجھاز وعملھ   -

 كیفیة تحضیر العینة وفحصھا والمذیب المستخدم  -

 االزاحة الكیمیائیة   - 
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 وحداتھا والعوامل المؤثرة على مواقعھا. 

 عدم التجانس المغناطیسي. -

 االنظمة غیر المشبعة. -

 نشطار الحزم وأسبابھ.ا -

 ثابت االزدواج. -

 النووي المغناطیسي.تطبیقات وأمثلة على التشخیص العضوي بواسطة الرنین  -

واستخدام اطیاف لمركبات  (500MHz-300)االجھزة الحدیثة  التحدیث یشمل تعریف الطالب ب

فحصت بھذه االجھزة اثناء المحاضرة وكذلك یشمل التحدیث تعریف الطالب بوجود اجھزة 

 لنماذج الصلبةتفحص ا

   Mass spectrometry مطیافیة الكتلة -4

 الجھزةا -

 طیف الكتلة -

 تعیین الصیغة الجزیئیة -

 معرفة قمة االیون الجزیئي -

 التجزئة -

    . Ultraviolet  spectrometry مطیافیة االشعة فوق البنفسجیة   -5

 میكانیكیة إمتصاص الجزیئات العضویة لالشعة فوق البنفسجیة.       -

، التآصر  العوامل المؤثرة على مواقع الحزم في طیف االشعة فوق البنفسجیة (التعاقب  - 

 الھیدروجیني ،االعاقة الفراغیة ).

 البنزین ومشتقاتھ والمركبات االروماتیة االخرى.  - 

 

 مسائل وتمارین في التشخیص الطیفي للمركبات العضویة.   -5

 

 كذلك یشمل التحدیث استخدام مصادر حدیثة باالضافة الى الكتاب المنھجي
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