جمهورية العراق
وزارة التعليم الـــــــعالي والبحث الـعلمي
رئاسل عائجل سوئر
يلا اماا ةمودال و ةلتماد امادممق

ةار لل  :ةيلكل
ةقلا  :ةتربل و ةمو رد ةمائكل

ةمقرر ةرر سق ةمادال استصالح االراضي
األا.ألا :تألا يسيردتلا مسا.اعبد هللا شنينا
ا يلعلا يقللل:اليرس
ا ياهشيا:ايكسسر ها
رقألا يهشسف87018080101:

يورديا ميكسرسللاabdulash@yahoo.com

تألا يسيردتلا ي شلل :
ا يلعلا يقللل :
ا ياهشيا :
رقألا يهشسفا:
يورديا ميكسرسلل :

تألا يسيردتلا ي شيا :
ا يلعلا يقللل :
ا ياهشيا :
رقألا يهشسفا:
يورديا ميكسرسلل :

 Land Reclamation Name Subjectاستصالح اراضي

ـدــــــــــــــــــسا

ــساـــــــــســدـا

ــيلصا
ــتعـيم ــسوـع ــالــضا ــــتأثـا ـبـــصوحة ـوطـق ــدتلالحهـ ـوكيفيةـ
ـدتغالـهـــغـضـزيـساــالستـجـــسبـتا

ـ

ـدــــسـمــــــــــسا
عسســـدـعـتـاألسبوعيةـ

5ـدـعـت

ــكـتـتركـ

ـصــسا

ـــصغةـــعـبيةـ*

ــصغةــالسكصيزية

ــغةـــتسـيل

استصالح االراضي تأليف الدكتور احمد حيدر الزبيدي
استصالح وتحسين التربة تأليف الدكتور شفيق ابراهيم عبد العال

ــكتنــــسهكية

والدكتور امين حمد الراوي

استصالح االراضي تاليف الدكتور بدر عالوي
ــكــكيةــــلـسـ

ـالـتحـاـــسهـالا ــتلــيــوـروــقـ
ــعصـية

50
ـرـتحـاـــسهـالا

ـــكتبـ

ـالـتحـسـتـ

عـصا

ساـن

5

15

30

ــفلاـــثـسا

سلمـــدسة

ـــفلاــروا

ــيوـية

تلسيــتـــساـــــفلصا
)(100%

تلسيــتـــساـــــدسون
)(100%

توزعـسـكـتــالـتحـاـــفلصاـعصيـــتحـسياـأواـوثـساـويكواـــحضوــاـزــاــكاـــطالنـ

ـعصوــتــضـيية

.وـيلــكتيــنـأــــالـتحـسـتـــيوـيةـيلسـتكواـففويةــوـتحـيـيةـسواـتحسيســوعســدبق

كسواـــسـولــردبوعا
األ س بوع

ال مـ الحظات

ـادة ال ع لم يةال م

ال مـادة ال نظري ة

ئقرئل حول األمان المختبري واألدوات واألجهزة
المستخدمة

ئقرئل لن ةيكمكاء ةجضومل و همكتها

1

ذوبانكل ةمرمبات ةجضومل

ةهكرروماربونات ةمشبجل( ةةيانات)

قياس درجة الغليان ةلمرمبات ةجضومل

ةهكررومابونات غكر ئشبجل( ةةيكنات)

2

3

يكاس نقطل ةنصهار ةلمرمبات ةجضومل

ةهكررومابونات غكر ئشبجل( ةةيامنات)

ئقرئل حول طرق تنقكل وفصل ةمرمبات ةجضومل

ةمرمبات ةةكفاتكل ةحلقكل

5

إعادة ةبلورال

ةمرمبات ةروئاتكل

6

التقطير و نو لل

ةهاةكر ت ةةكفاتكل و ةروئاتكل

7

ةستخالص

ةيحوةت

0

تحضكر ةةيانات و ةيشف لنها

ةمثر ت

ةيشف لن ةصرال ةمادوعه

ةةرمهامر ت و ةيكتونات

4

9

18

الكشف عن االلديهايدات والكيتونات

ةحو ئض ةياربوملكلكل

11

الكشف عن االحماض الكاربوكسيلية

ئشتقات ةحماض ةياربوملكلكل

12

الكشف عن الكحوالت وتحضيرها

ةستر ت  ,ةئكر ت

13

تفاعالت والكشف عن المركبات االروماتية

هاليدات االحماض الكاربوكسيلية
,انهيدريدات االحماض الكاربوكسيلية

14

تفاعالت والكشف عن االمينات

االمينات

15

