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  Course Specifications مواصفات مقرر :

 (Organic Chemistry for Biologists) كيمياء عضوية للبيولوجيين :
 

i. معلومات عامة عن المقرر  :General information about the course   

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 كيمياء عضوية للبيولوجيين  

 (Organic Chemistry for Biologists) 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 

 الثاني/الفصل الدراسي األول

2nd. Year/1st. Semester  

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 (1كيمياء عامة )

General Chemistry (1) 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 عملي كيمياء عضوية للبيولوجيين.

Practical Organic Chemistry for Biologiest 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course 

is offered 

 برنامج بكالوريوس نبات/كيمياء

(B.Sc. Botany/Chemistry Program) 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 

 )اللغة العربية + اللغة االنجليزية(

Arabic & English Lanmguage 

9.  
 الدراسةنظام 

Study System 
 النظام الفصلي

Semester System 

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 أ.م.د/خالد حسين محمد

 أستاذ الكيمياء العضوية المشارك و كيمياء النواتج الطبيعية

11.  
 تاريخ اعتماد مواصفات المقرر

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر : Course Description 
 

والمفاهيال البيولوجية ذات شررررل المباو  و المفاهيال اسسررراسرررية للكيمياء العضررروية  هذا المقرر الىيهدف 

ركبات الكيميائية التي يتعامل معها هذا مكما يهدف إلى توضررررررية او ية ال ووورها في حياتنا اليومية, الصررررررلة

الكيميائي لتمييزها  ن  هاتركيبلخواص هذه المركبات و  الفرع من الكيمياء باسضرررافة إلى تصرررنيف و و رررف

في  مباو  و اظريات اسررراسرررية, و مقدمة  امة لى  باقي المركبات الكيميائية. و يشرررمل هذا المقرر في ماتواه

سير لترابط الذرات فيها من خالل مفهوم التهجين البناء الكيميائي للمركبات العضوية , باسضافة إلى شرل وتف

, الطرق و القوا د العامة للتسررررررمية, أهال التفا الت كبات العضررررررويةلمفهوم الاامضررررررية و القا دية في المر

 لى شرل تفصيلي )البناء,  الكيميائية في الكيمياء العضوية, خا ية التماثل في هذا النوع من المركبات  الوة

فة( مهال  ائالت المركبات  فا الت و ااوا ها المختل ية, ترق التاضررررررير و الت التسررررررمية, الخواص الفيزيائ

ية  ال تال هالوجين و الكبريت العضرررررروية. عضرررررروية ال بات ال نات,  مرك الكاوست, الفينوست, اسيثرات, اسمي

اسلدهيدات, الكيتواات, اسحماض الكربوكسررريلية و مشرررتقاتها, الكربوهيدرات, اسحماض اسمينية و البروتينات 

 .و الليبيدات
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iii. مخرجات تعلم المقرر : Course Intended Learning Outcomes 

(CILOs) 

 : بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن

a1 -   اهميتها و وورها في حياتنا اليومية و  والكيمياء العضررررروية  فييشررررررل المباو  و المفاهيال اسسررررراسرررررية

     القتها بالعمليات الايوية اسساسية في الكائنات الاية النباتية و الايوااية.

a2 -   يسرررررتعرض المركبات العضررررروية مصرررررنفا لها تصرررررنيفا وقيقا و مبينا أهال  ائالتها و  ائالت المركبات

 العضوية الايوية و بنائها و خوا ها الفيزيائية و ترق تسميتها و ا طنا ها و تفا التها المميزة.

b1-  باين خوا ها الفيزيائية و يربط بين  المجمو ات الوظيفية المميزة لبناء  ائالت المركبات العضوية و ت

  ترق ا طنا ها و تفا التها الكيميائية. 

b2 -  يوظف البناء الكيميائي و خواص المركبات العضررررروية الفيزيائية و ترق ا رررررطنا ها و أهال تفا التها

  ة.الكيميائية لتفسير العمليات الايوية اسساسية اليومية التي تادث في الكائنات الاية النباتية و الايوااي

c1 -  يستخدم المعلومات المكتسبة  ن خواص المركبات العضوية لتقييال استخدامها و تاديد آلية تعامل آمنة

 مع هذه المركبات واخل المعامل و ترق وقاية و معالجة اضرار التعامل غير المدروس معها. 

c2 -  تفا الت خا ة بالمجمو ة ينفذ تجارب للتمييز بين  ائالت المركبات العضوية  مليا من خالل اجراء

 الوظيفية  المميزة لكل  ائلة.  

d1 -   مع يتمثل اخالق المهنة سرررررلوكا في تعامالتز مع  مالئز و ر سرررررائز في العمل و كل من لز  القة بعملز

  لى الافاظ  لى البيئة وحمايتها.  الارصالعمل ضمن فريق و  اجاوة

- d2  ت و المنصرررات العلمية المناسررربة لجمع و تباول المعلومات يسرررتخدم تكنولوجيا المعلومات و المصرررطلاا

ذات الصررلة بالكيمياء العضرروية مع  مالئز و المختصررين بالمجال و كتابة تقارير لمية وقيقة و منهجية 

     بكل جديد و مفيد. 
 

iv. مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج : 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 

Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - لعلال  يشرررررررل المباو  و المفاهيال اسسرررررراسررررررية

الكيمياء و الكيمياء العضوية و يبين اهميتها و 

وورها في حياتنا اليومية و  القتها بالعمليات 

سية في الكائنات الاية النباتية و  الايوية اسسا

   الايوااية.

A1  . بعلال المتعلقة اسساسية المفاهيال و المباو  يستعرض 

 .الصلة ذات العلوم و البيولوجي

A2 . النباتية البيولوجية المفاهيال و النظريات يستعرض 

  .بكفائة والكيميائية

A4  .النباتية المملكة في اسساسية الايوية العمليات يشرل 

 .بكفائة

a2 –  يسرررررتعرض المركبات العضررررروية مصرررررنفا لها

تصررررررنيفا وقيقا و مبينا أهال  ائالتها و  ائالت 

المركبات العضرروية الايوية و يصررف بنائها و 

الفيزيررائيررة و ترق تسررررررميتهررا و خوا ررررررهررا 

 ا طنا ها و تفا التها المميزة.

A1  . بعلال المتعلقة اسساسية المفاهيال و المباو  يستعرض 

 .الصلة ذات العلوم و البيولوجي

A2 . النباتية البيولوجية المفاهيال و النظريات يستعرض 

  .بكفائة والكيميائية

A5  .في المتواجدة الكيميائية المركبات اهال يستعرض 

 . اية بشكل النباتية المملكة افراو

b1–  يربط بين  المجمو ات الوظيفية المميزة لبناء

 ائالت المركبات العضرروية و تباين خوا ررها 

ها  فا الت ية و ترق ا ررررررطنا ها و ت الفيزيائ

  الكيميائية. 

B1  . يربط و النباتات في اسساسية الايوية العمليات يفسر 

 وكيمياء النبات  لال فى امساسية المفاهيال بين

 .النبات

 

b2 -  يوظف البنرراء الكيميررائي و خواص المركبررات

العضرروية الفيزيائية و ترق ا ررطنا ها و أهال 

تفا التها الكيميائية لتفسررررررير العمليات الايوية 

اسسرررررراسررررررية اليومية التي تادث في الكائنات 

 الاية النباتية و الايوااية.

B1 . يربط و النباتات في اسساسية الايوية العمليات يفسر 

 وكيمياء النبات  لال فى امساسية المفاهيال بين

 .النبات
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v. باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمة مخرجات التعلم : 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 والتقويم التعليم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 

: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-  اسساسية  يشرل المباو  و المفاهيال

لعلال الكيمياء و الكيمياء العضررروية 

و يبين اهميتها و وورها في حياتنا 

اليوميرررة و  القتهرررا برررالعمليرررات 

الايوية اسسرررررراسررررررية في الكائنات 

   الاية النباتية و الايوااية.

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  المحاضررررررررا ح   ررررررررا    عرض

 Data Show.بواسطة برنامج 

   مناااااوشاااااااااااة وتلخي    م نقااااا
بالم ررار ة م  موضااوا المحاضاارة 

 .ح  نهاية المحاضرا الطالب

 تحريري امتحان 
  نصف 
   نها 
  وز (Quizzes) 

  نهاية المحاضررررا  سااا لة شااافهية
 ح  المحاضرا نفسها.

  المشاركة فيالمناوشة وتقويم 
 .تلخي  المحاضرة

 التقويم الذاتي  

a2-   يسررررررتعرض المركبات العضرررررروية

مصنفا لها تصنيفا وقيقا و مبينا أهال 

 رررائالتهرررا و  رررائالت المركبرررات 

العضوية الايوية و يصف بنائها و 

خوا ررررررهرررا الفيزيرررائيرررة و ترق 

تسررميتها و ا ررطنا ها و تفا التها 

 المميزة.

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  المحاضررررررررا ح   ررررررررا    عرض

 Data Show.بواسطة برنامج 

   مناااااوشاااااااااااة وتلخي    م نقااااا
بالم ررار ة م  موضااوا المحاضاارة 

 .ح  نهاية المحاضرا الطالب

 تحريري امتحان 
  نصف 
   نها 
  وز (Quizzes) 

  نهاية المحاضررررا  سااا لة شااافهية
 ح  المحاضرا نفسها.

  المشاركة فيالمناوشة وتقويم 
 .تلخي  المحاضرة

 التقويم الذاتي  

c1-  يسررررررتخدم المعلومات المكتسرررررربة  ن خواص

المركبات العضررروية لتقييال اسرررتخدامها و تاديد 

آليررة تعررامررل آمنررة مع هررذه المركبررات واخررل 

المعررامرل و ترق وقرايرة و معررالجررة اضرررررررار 

     التعامل غير المدروس معها. 

C5  .الغطاء  لى المختلفة البيئية تأثيرالملوثات يقييال 

 .حقليا و معمليا النباتي

C6  .لنباتا بعلال المتعلقة الاقلية و المختبرية التجارب ينفذ 

 .بكفائة

C8  .الكيمائية المركبات يعرف و ويفصل يستخلص 

 والطبية اإلقتصاوية القيمة ذات الطالبية و النباتية

 .العالية

c2-  ينفررذ تجررارب للتمييز بين  ررائالت المركبررات

العضررررررويررة  مليررا من خالل اجراء تفررا الت 

كل  ية  المميزة ل بالمجمو ة الوظيف خا رررررررة 

  ائلة.  

C5  .الغطاء  لى المختلفة البيئية تأثيرالملوثات يقييال 

 .حقليا و معمليا النباتي

C6  .النبات بعلال المتعلقة الاقلية و المختبرية التجارب ينفذ 

 .بكفائة

C8  .الكيمائية المركبات يعرف و ويفصل يستخلص 

 .العالية والطبية اإلقتصاوية القيمة ذات الطالبية و النباتية

d1-  يتمثل اخالق المهنة سررررررلوكا في تعامالتز مع

 مالئز و ر سائز في العمل و كل من لز  القة 

بعملز و يجيد العمل ضررررررمن فريق و يارص 

 مهنيا  لى الافاظ  لى البيئة وحمايتها. 

D2  . للفريق قائد او فريق ضمن بمرواة يعمل 

d2-  يسررتخدم تكنولوجيا المعلومات و المصررطلاات

العلمية المناسررررربة لجمع و تباول و المنصرررررات 

المعلومات ذات الصررلة بالكيمياء العضرروية مع 

 مالئرررز و المختصررررررين برررالمجرررال و كترررابرررة 

 تقارير لمية وقيقة و منهجية بكل جديد و مفيد.

D1  . والمهنية المعملية التقارير إ داو مهارات يجيد. 

D3 .  ن والباث اسستقصاء خالل من ذاتيا يتعلال  

 بإستخدام البيااات قوا د من المطلوبة المعلومات

 .الفعال بالتوا ل او الااسوب
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 لتقويم :    التدريس وا المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةمخرجات تعلم مواءمة ثانيا: 

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

b1-   يربط بين  المجمو ررات الوظيفيررة

المميزة لبنرراء  ررائالت المركبررات 

العضررررررويررة و تبرراين خوا ررررررهررا 

الفيزيائية و ترق ا ررررررطنا ها و 

  تفا التها الكيميائية. 

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  المحاضررررررررا ح   ررررررررا    عرض

 Data Show.بواسطة برنامج 

   مناااااوشاااااااااااة وتلخي    م نقااااا
بالم ررار ة م  موضااوا المحاضاارة 

 .ح  نهاية المحاضرا الطالب

 تحريري امتحان 
  نصف 
   نها 
  وز (Quizzes) 

  نهاية المحاضررررا  سااا لة شااافهية
 ح  المحاضرا نفسها.

  المشاركة فيالمناوشة وتقويم 
 .تلخي  المحاضرة

 التقويم الذاتي  

b2-  يوظف البنرراء الكيميررائي و خواص 

المركبات العضرررررروية الفيزيائية و 

ترق ا ررررطنا ها و أهال تفا التها 

الكيميائية لتفسررير العمليات الايوية 

اسسرررراسررررية اليومية التي تادث في 

 الكائنات الاية النباتية و الايوااية.

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  المحاضررررررررا ح   ررررررررا    عرض

 Data Show.بواسطة برنامج 

   مناااااوشاااااااااااة وتلخي    م نقااااا
بالم ررار ة م  موضااوا المحاضاارة 

 .ح  نهاية المحاضرا الطالب

 تحريري امتحان 
  نصف 
   نها 
  وز (Quizzes) 

  نهاية المحاضررررا  سااا لة شااافهية
 ح  المحاضرا نفسها.

  المشاركة فيالمناوشة وتقويم 
 .تلخي  المحاضرة

 التقويم الذاتي  

 

التدريس  المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجيةمخرجات تعلم مواءمة ثالثا: 

 : والتقويم

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

c1-  يسرررررتخدم المعلومات المكتسررررربة  ن

خواص المركبات العضرررررروية لتقييال 

اسررررتخدامها و تاديد آلية تعامل آمنة 

واخل المعامل و ترق وقاية و  هامع

معرررالجرررة اضرررررررار التعرررامرررل غير 

     . لهاالمدروس 

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  المحاضررررررررا ح   ررررررررا    عرض

 Data Show.بواسطة برنامج 

   مناااااوشاااااااااااة وتلخي    م نقااااا
بالم ررار ة م  موضااوا المحاضاارة 

 .ح  نهاية المحاضرا الطالب

 تحريري امتحان 
  نصف 
   نها 
  وز (Quizzes) 

  نهاية المحاضررررا  سااا لة شااافهية
 ح  المحاضرا نفسها.

  المشاركة فيالمناوشة وتقويم 
 .تلخي  المحاضرة

 التقويم الذاتي  

c2-  ينفرررذ تجرررارب للتمييز بين  رررائالت

المركبات العضروية  مليا من خالل 

اجراء تفا الت خا رررة بالمجمو ة 

 الوظيفية  المميزة لكل  ائلة.  

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  المحاضررررررررا ح   ررررررررا    عرض

 Data Show.بواسطة برنامج 
  مميزا محا اا لتفاعالت تدريبات و

 لبعض المجموعات الوظيفية.
   مناااااوشاااااااااااة وتلخي    م نقااااا

بالم ررار ة م  موضااوا المحاضاارة 
 .ح  نهاية المحاضرا الطالب

 تحريري امتحان 
  نصف 
   نها 
  وز (Quizzes) 

  نهاية المحاضررررا  سااا لة شااافهية
 ح  المحاضرا نفسها.

  المشاركة فيالمناوشة وتقويم 
 .تلخي  المحاضرة

 التقويم الذاتي  
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     تقويم:التدريس وال ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-  يتمثررل اخالق المهنررة سررررررلوكررا في

تعامالتز مع  مالئز و ر سرررررائز في 

لز و  لز  القة بعم العمل و كل من 

يجيد العمل ضررررمن فريق و يارص 

مهنيرررا  لى الافررراظ  لى البيئرررة 

 وحمايتها. 

 يدرج ضمن المحاضرات 
 ضمن  مواضيع توعية

 المحاضرات.   
 تكليف جماعي 

  يتم بتقسيم الطالب لمجموعات و
ت لف  ل مجموعة بجم  
معلومات مت املة عن عا لة من 
عا الت المر بات العضوية 

 الحيوية. 
 تبادل المعلومات بين المجموعات 

  تقويم السرررررررلو  العام ا نا  حل
 مسررررررررررا ررررل الررر ررروز و رررالل

 الفصل الدراس .  محاضرات
 واجباتالتكليفات و ال 

  لطالب يعرررراب ا ت قويم اسرررررررر ت
للمعلومررات حول موضررررررروعررات 

 الت ليفات  فهيا و  تابيا. 
  تقويم مسرراامات  ل طالب من

 احراد المجموعة ح  حل المسا ل.
  تااقااوياام تاابااااادل الاامااجاامااوعااااات

 .للمعلومات
 اسرررررررتيعرراب طالب  ررل  تقويم

مجموعررة لموضررررررروعررات بررا   
 المجموعات. 

 التقويم الذاتي  
  بعرض تقاريرعلمية نموذجية

 مما لة.

d2-  يسررررررتخرردم تكنولوجيررا المعلومررات و

المصررررطلاات و المنصررررات العلمية 

المناسرررررربة لجمع و تباول المعلومات 

ذات الصرررلة بالكيمياء العضررروية مع 

 مالئررز و المختصررررررين بررالمجررال و 

كتابة تقارير لمية وقيقة و منهجية 

 بكل جديد و مفيد.

 يدرج ضمن  ولى المحاضرات. 

 ألاررم الررمرروا رر   عاارض كااتااااابااي
االل ترونية و المنصات العلمية و 

 منهجيات البحث المناسبة.
  عرض باستخدام اجهزة العرض 

لرربررعررض الررتررقرررراريررر و االبررحرررراث 
العلميررررة و طريقررررة و منهجيررررة 

  تابتها.
 ل ل طالب بجم   تكليف فردي

دورالمر بات  معلومات و بيانات عن
العضوية ح  حياتنا اليومية و 

العضوية ح  تطبيقات ال يميا  
  الصناعة.

 تبادل المعلومات بين ال الب 

 التكليفات و الواجبات 
  .تقييم اسلوب  تابة التقارير 
  تقويم منهجية البحث و حدا ة

 المراج .
  تقويم اسرررررررتيعرراب  ررل طررالررب

بموضوع تقريره و بطريقة جم  
يارة التقرير و  يانات و صررررررر الب

 المراج  المست دمة.
  للمعلوماتتقويم تبادل اال الب. 

  تررقررويررم الررمررررام  ررررل طررررالررررب
 بموضوعات با   زمال ه.

 التقويم الذاتي  
  بعرض تقاريرعلمية

 نموذجية لموضوعات مما لة.

 

vi.  محتوى المقررموضوعات : Course Content  
 

موضوعات  وال:  Theoretical : النظريالجانب  

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

 : األولالفصل 

 مقدمة عامة

General 

Introduction 

 : مقدمة استهاللية 

  رررأ مام م رجات التعلم المقصررودا من 
 مقرر.ال
   للمقرر. تزويد الطالب بأام المراج 

1 2 

a1, b2, 

c1 & 

d2 
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   ية بأام الموا   االل ترون تزويد الطالب 
 و المنصات العلمية و منهجيات البحث. 

  تل يص و مراجعررة ألام موضررررررروعررات
ال يميا  العضررررروية الت  تم تدريسرررررها ح  

 .  ](1كيمياء عامة )[المقررالسابق  

  ماهية الكيمياء العضووووووووية )كيمياء مركبات

 .الكربون(

  مل عا ية الت  يت يا  نوعية المر بات ال يم
  .معها حرع ال يميا  العضوية

  لماذا حرع  امل لدراسررررة  يميا  عنصررررر
  واحد حقط؟

 .تصنيف المر بات العضوية 

 الكيمياء العضوووووووية في حياتنا  أهمية و دور

  .اليومية

  تطبيقات ال يميا  العضوية ح  الصناعات
 ال يميا ية.

 .رذاؤنا و المر بات العضوية 
  المر برات العضرررررررويرة و وظرا ف ال ليررة

 البيولوجية.

2 

 : الفصل الثاني

مبادئ و مفاهيم 

 ساسيةأ

Fundamental 

Principles & 

Concepts 

  البناء الكيميائي للمركبات مبادئ و نظريات

 العضوية. 

 بنا  ذرا ال ربون 
  ترابط ذرات العناصرررر ح  بنا  المر بات

 العضوية.
  نظرية المدارات الجزي ية و الروابط

 التساامية.
  االل ترونرررات المسرررررررررراامرررة و رير

 المساامة.
  الررتررهررجرريررن و تصرررررررررنرريررف الررروابررط

 التساامية.
  انواع ذرات ال ربون و الهيدروجين

 ح  المر بات العضوية.

 في المركبات  الحامضووووية و القاعدية مفهوم

 العضوية

 حامضية و  اعدية المر بات العضوية. 
 .محماض و  واعد لويس 

  تسووووومية المركبات العامة لالطرق و القواعد

 العضوية. 

  تفاعالت المركبات العضوية.أهم 

 العضوي. طبيعة التفاعل 
 .منواع التفاعالت العضوية 
 مي اني ية التفاعالت مفاايم اسرررررررراسرررررررية ل

 العضوية. 
 .وسطا  التفاعالت العضوية 

 .التماثل في المركبات العضوية 

 .التما ل البنا   و انواعه 
 .التما ل الفرار  و انواعه 

  تلخيص ألهم النقووووا  في الموضووووووووعووووات

 السابقة

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 

3 
 الفصل الثالث :

مركبات الهالوجين 

 العضوية

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

 تصنيف مركبات الهالوجين العضوية 

  برراراحينيررةل الليليررة و  مل ررايررلارراليرردات(
 بنزايلية(

   1º  2لº  3لº 

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 
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Organic 

Compounds of 

Halogenes 

 آرايلات االيد 
   1º  2لº  3لº 

  مركبات الهالوجين العضوية تسمية  

 لتسمية ال ا عةا. 
  التسمية النظامية(IUPAC) 

 هاليدات عضوية في البيئة 

 مبيررردات ح رررررررريرررة  (Insecticides)ل 

و  (Herbicides) مبيرررردات مع ررررررررررراب

 .(Germicides) مبيدات جرا يم

 .الخواص العامة 

 ال واص الفيزيا ية  
  ال واص ال يميا ية 

  طرق التحضير 
 التفاعالت 

4 

 الفصل الرابع : 

مركبات الكبريت 

 العضوية

Organic 

Compounds of 

Sulfure 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

  التسميةالتصنيف و.  

 لتسمية ال ا عةا. 
  التسمية النظامية(IUPAC) 

 لمركبات الكبريت العضوية الخواص العامة. 

 ال واص الفيزيا ية  
  ال واص ال يميا ية 

  طرق التحضير 
 التفاعالت 

  أهميووة الثيوالت و الكبريتيوودات في الخاليووا

 .الحية

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 

5 
 الفصل الخامس :

 االمينات

Amines 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

 تصنيف االمينات 

 )مل ايل ممين )باراحينيةل الليلية و بنزايلية 
   1º  2لº  3لº 

 آرايل  مين 
   1º  2لº  3لº 

  مر برررات االمونيوم الربررراعيرررة و ممالأ
 .األمينات

 األمينات الحلقية رير المتجانسة 

   االميناتتسمية 

 لتسمية ال ا عةا. 
  التسمية النظامية(IUPAC) 

 أمينات ذات أهمية بيولوجية. 

 .الخواص العامة لألمينات 

 ال واص الفيزيا ية  
  ال واص ال يميا ية 

  طرق التحضير 
 التفاعالت 
 رررراعررررديررررة األمينررررات )ت وين ممالأ  -

 .االمينات(
االمينرررات  ني ليوحيالت ح  تفررراعالت  -

 االل لة و االسيلة.
تررفرررراعررالت االمرريررنررررات مرر  حررررامررض  -

 النيتروز.
تفاعالت االحالل و تفاعالت االزدواج  -

 )ممالأ ديازونيوم االرينية(.
تفرررراعالت األمينررررات م   لوريرررردات  -

يل )عقا ي فا ل المواد سرررررررلفون ر السرررررررل

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 
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المغذية االسرررررررراسرررررررية و مضررررررررادات 
 االيض(.

تفاعالت الحذف ألاداف م رررررررحونة   -
 (.حذف  وفمان)

  ين ب يز  ي م ت ل ينووووات و ا عرف على األم ت ل ا

 أنواعها المختلفة.

 .التمييز بينها بقاعديتها و ذا بيتها 
  م تبار اينزبرج.(Hinsberg Test) 

6 

 الفصل السادس :
الكحوالت, الفينوالت 

 و االيثرات

Alcohols, 

Phenols & 

Ethers 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

 تصنيف الكحوالت, الفينوالت و اإليثرات 

 تسمية الكحوالت, الفينوالت و اإليثرات 

 لتسمية ال ا عةا. 
  التسمية النظامية(IUPAC) 

  الخواص العووووامووووة للكحوالت, الفينوالت و

 اإليثرات.

  حامضية ال حوالت و الفينوالت و  اعدية
 اإلي رات

 ل الفينوالت لل حوالت ال واص الفيزيا ية
 و اإل رات

 ل الفينوالت ال واص ال يميا ية لل حوالت
 و اإل رات

  طرق التحضير 
 التفاعالت 
 حاعلية االي رات مقابل االيبو سيدات 
  تمييز الفينوالت و حصررررررررلهررررا عن

الرررررر ررررررحرررررروالت و االحررررررمرررررراض 
 ال ربو سيلية.

 بعض الكحوالت و االيثرات المهمة 

 فينوالت توجد في الطبيعة 

  ال ينونات(Quinones) 

2 4 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 

7 

 الفصل السابع :
االلدهيدات و 

 الكيتونات

Aldehydes & 

Ketones 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

 RCHO لArCHO 
 RCOR لArCOAr  لArCOR 

  التسمية التصنيف و 

 لتسمية ال ا عةا. 
  التسمية النظامية(IUPAC) 

 .الخواص العامة لاللدهيدات و الكيتونات 

 ال واص الفيزيا ية  
  ال واص ال يميا ية 

  طرق التحضير 
 الفاعلية و البنا (. التفاعالت( 
 تفاعالت م سدا 
 التفاعل م  الني ليوحيالت 
تفاعالت إضررررررراحة ني ليوحيلية )عل   -

ح  وجود حفز  ربون  ربونيررررل( 
 حامض ل متبوعة بتفاعالت حذف.

تفرراعالت حررذف )عل   ربون الفررا(  -
ح  وجود حفز  ررراعرررديل متبوعرررة 

 بتفاعالت إضاحة ني ليوحيلية 

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 

8 
 الفصل الثامن:
 الكربوهيدرات

Carbohydrates 

  ماهية الكربوهيدرات و دورها الحيوي في

 حياتنا.

  والمجموعووات الوفيفيووة الصووووووويغووة العووامووة

 المميزة.

2 4 
a1, a2, 

b1, b2, 
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 .تصنيف الكربوهيدرات 

  السوووووووووووووووووكووووووووووواكووووووووووور األحووووووووووواديوووووووووووة

(Monosaccharides) .  

 تسمية الس ا ر األحادية 
 لتسمية ال ا عةا. 
  التسمية النظامية(IUPAC). 
  المتما الت الفرارية )تصررررنيف السرررر ا ر

 األحادية حراريا(.
 .س ا  ردي مو س  و س ا ر األمينو 
  للسررررررر ا ر األحادية الصررررررريغة البنا ية

 )البنا  الحلق (.
  ) الررردوران التبرررديل  )التررردوير الرررذات

لرررلسرررررررررر ررررا رررر األحرررراديررررة )تررر رررويرررن 
 الجلي وزيدات(.

  طرق إيضاأ الصيغ الفرارية للس ا ر
 األحادية.

 .تفاعالت الس ا ر األحادية 
  مصررررطناع السرررر ا ر األحادية )مصررررطناع

حي ر( و  سفها ) سف راف( و  - ليان 
 طناع االلدوزات.تطبيقاتهما ألص

 التم يل الضو   و إيض ال ربوايدرات 

 .)سكاكر هامة حيويا )أمثلة 

  سررررر ا ر محاديةل  نا يةل  ال ية و سررررر ا ر
 عديدا.

  .س ا ر تحتوي عل  نيتروجين 
  ممررررررريرررررررنرررررررات جرررررررلررررررريررررررر ررررررروزيرررررررل

(Glycosyamines). 
  الس ا ر األمينية(Amino Sugars). 
  .مضادات حيوية  ربوايدراتية 

(Antibiotics 

Carbohydrates)     

c1 & 

d2 

9 

 الفصل التاسع :
األحماض 

الكربوكسيلية و 

 مشتقاتها

Carboxylic 

Acids & Their 

Derivatives 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

  التسمية التصنيف و 

 لتسمية ال ا عةا. 
  التسمية النظامية(IUPAC) 

 .الخواص العامة 

  الفيزيا يةال واص  
  ال واص ال يميا ية 

  طرق التحضير 
 التفاعالت 

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 

10 

  الفصل العاشر :
األحماض األمينية و 

 البروتينات

Amino Acids 

& Protein 

 .مقدمة 

 .األحماض األمينية 

 .البنا  و التسمية 
 .األحماض األمينية األساسية 
 .األحماض األمينية  جزي ات  طبية 
 األصرررررررطنرراع الم بري ألحمرراص الفررا- 

 .امينو
 .األصطناع الحيوي لألحماض األمينية 
 تحليل م اليط األحماض األمينية 
  تعا ب األحماض األمينية ح  البروتينات

 و البول  ببتيدات.
 .تعيين الوحدا الطرحية 
 .  التميؤ الجز 

2 4 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 
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  الووبوونوووواء األولووي فووي الووبووولووي بووبووتوويوووودات و

 البروتينات.

  برسين اسوڨمو سيتوسين و.(Oxytocin 
& Vasopressin) 

  األنسولين(Insulin). 
 .بول  ببتيدات و بروتينات م رى 
  .مصطناع البروتينات و البول  ببتيدات  

 .البناء الثانوي و البناء الثالثي للبروتينات    

11 

الفصل الحادي 

 عشر :

 اللبيدات

Lipides 

  تصنيفها.ماهية اللبيدات و 

 الدهون و الزيوت 

األحماض الدهنية )أحماض كربوكسيلية( [

و ثالثي آسيل جليسروالت )الدهون 

 الطبيعية(

 الدور الحيوي للداون و الزيوت. 
 .الصيغة العامة للداون و الزيوت 
 .التمييز بين الداون و الزيوت بنا يا 
 .ال واص الفيزيا ية للداون و الزيوت 
 ت.تفاعالت الداون و الزيو 
 .)تصبن الداون و الزيوت )الصابون 
 .تحليل و ت  يص الداون و الزيوت 
 .إيض الداون و الزيوت 

 .الفوسفولبيدات 

 السيفالينات و اللستينات. 
 مسفنجولبيدات 

 .الشموع  

1 2 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 & 

d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28 === 

 

                                               Practical Aspect  : العملي الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

  احتياتات اممن و السالمة و اسسعافات اموليةشرل و تدريبات  لى 

 و قوا د العمل واخل المعامل.

  و مصرررررراور الارارة و ترق التسررررررخين المعداتتعريف الطالب بأهال 

 .واسووات الزجاجية المعملية و ترق تنظيفها و التعامل معها

 كيفية كتابة التقارير المعملية.تعريف الطالب بطرق التقييال و 

  التقطير,  تدريب وتعريف الطالب بطرق تنقية المركبات العضررررررروية(

البلورة, التسرررررامي, الترشرررررية, الترسررررريب, اسسرررررتخالص بالمذيبات و 

 كروماتوجرافيا الورق و الطبقة الرقيقة(.

 لمركبات العضويةتدريب و تعريف الطالب بطرق أختبار الذائبية ل. 

1 3 

a2, b1, 

b2, c1, 

c2, d1 & 

d2 

2 

 التحليل الكيميائي الوصفي للمجموعات الوفيفية 

 ل األمينات و النيتريالت.العضوية الهاليدات 
 .ال حوالتل الفينوالت و االي رات 
 .األلدايدات و ال يتونات 
 األحماض السلفونيةل األحماض ال ربو سيلية و م تقاتها 
 .اليوريا و مر بات النيترو 

4 12 

a2, b1, 

b2, c1, 

c2 & d1 

3 

 الكربوهيدرات 

 .م تبارات تصنيف الس ا ر 
 و العديدا. تميه الس ا ر ال نا ية 
 .ت مر الس ا ر 

4 12 

a2, b1, 

b2, c1, 

c2 & d1 
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 .التدوير الذات  للس ا ر 
 .بعض تفاعالت السليلوز 
 تحليل الس ا ر ب روماتوجراحيا الورق 
 .التعرف عل   ربوايدرات مجهول 

4 
 األحماض األمينية و البروتينات 

 .م تبارات التصنيف لألحماض األمينية 
  للبروتينات.األ تبارات المميزا 

2 6 

a2, b1, 

b2, c1, 

c2 & d1 

5 
 اللبيدات 

 .ال  ف عن اللبيدات البسيطة 
 .تحضير الصابون 

1 3 

a2, b1, 

b2, c1, 

c2 & d1 

 اجمالي امسابيع والسا ات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
ساعة  36 12

 === عملية

 

vii. استراتيجيات التدريس : Teaching Strategies 

 تراتيجيات المتبعةاالس إستراتيجيات تدريس معمول بها

  المحاضرة التفاعليةLectures √ 

  الحوار والمناوشةdiscussion √ 

  العصف الذ نيBrainstorming √ 

 حل المشكالت Problem solving - 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical 

presentations&                 

√ 

  الت بيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) √ 

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects √ 

  التعلم الذاتيSelf-learning √ 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  √ 

 تبادل الخبرات بين الزمالء √ 

 

viii. والتكليفات االنش ة : Tasks and Assignments 

 التكليف /االنشطة 

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

Mar

k 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

 خرجات التعلمم

CILOs (symbols) 

 ل ل طالب بجم  معلومات و بيانات عن تكليف فردي 
دورالمر بات العضوية ح  حياتنا اليومية و تطبيقات 

 ال يميا  العضوية ح  الصناعة.
 5 فردي

اسسبوع 

سابعال  

a1, a2, b1, b2, 
c1, d1 & d2 

 الطالب لمجموعات و ت لف  ل  بتقسررررررريم تكليف جماعي
لة من عا الت  مجموعة بجم  معلومات مت املة عن عا 

 المر بات العضوية الحيوية. 
 5 جماعي

اسسبوع 

 الرابع

a1, a2, b1, b2, 
c1, d1 & d2 

 === == Total Score   10 إجمالي الدرجة

 

ix. التعلم تقييم : Learning Assessment 
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x. مصادر التعلم : Learning Resources   
 :  Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

1. Solomons, T. W. Graham, (1989). Organic Chemistry, 4th. Edition, John Wiley & Sons, 
Inc., 605 Third Avenue, USA, NEW YORK, ISBN : 0-471-62942-1; 2nd. Edition (Arabic 
Edition), ISBN : 0-471-09839-6, (1983). 

2. Solomons, T. W. Graham and Fryhle, C., (2007). Organic Chemistry, 9th. Edition, John 
Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, USA, NEW YORK, ISBN-10 : 0-471-68496-1; ISBN-
13: 978-0471684961. 

 :Essential References المراجع المساندة  .2
1. L. G. Wade, (2010), Organic Chemistry, 7th. ed., New Jersey, Pearson Education Inc., 

ISBN: 0-321-61006-7. 
2. Satyajit D. Sarker;  Lutfun Nahar, (2007), Chemistry for Pharmacy Students (General, 

Organic and Natural Product Chemistry). John Wiley & Sons Ltd,. 
3. Brain, S. Furniss; Antony, J. Hannaford; Peter, W. G. Smith; Austin, R. Tatchell (1989). 

Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry, 5th. Ed., Longman Scientific & 
Technical, Copublished in the US with John Wiley & Sons Inc., Newyork. 

4. Steven S. Zumdahl and Suzan A. Zumdahl, (2010), Chemistry, 8th. ed.,  Brooks/Cole, 
Cengage Learning, Belmont, USA, ISBN (Student edition): 978-0-495-82992-8; 0-495-
82992-7. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواوع اإلنترنت...  .3
http://www.springer.com/Organic Chemistry/journal/ 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Organic-chemistry/ 

http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/Organic. 

http://www.chemweb.com.  &    http://www.chemistry.com. 

http://www.ebooks.com.   &  http://www.academic.cengage.com/chemistry. 

http://www.orgsyn.org.   &  http://www.epa.gov/gcc/  

 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم وعبأس

Week due 

الدرج

 ة
Mar

k 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

مخرجات 

 التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

 %6.7 10 الثالث عشر
a1, a2, b1, 

b2, c1, d1 

& d2 2  كوزQuiz نهاية كل جزء 

 
5 3.3% a1, a2, b1, 

b2, c1 & 

d1 3 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

(Theortical) 

 20 13.4% (W8)الثامن 
a1, a2, b1, 

b2, c1, & 

d1 
4 

المناقشة و التفاعل و االسئلة 

 الشفهية
 5 3.3%  (W/)كل أسبوع

a1, a2, b1, 

b2, c1 & 

d1 
5 

ة )النصفية و عمليال اتختباراال

 النهائية(

Practical Exam (Mid & 

Final) 

و الخامس عشر  (W8)الثامن 

W15 
50 33.3% 

a1, a2, b1, 

b2, c1, c2, 

& d1 
6 

 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

أو  (W16) عشر سادسال

 باسب التقويال الجامعي
60 40% 

a1, a2, b1, 

b2, c1, & 

d1  Total  100 150 اإلجمالي% === 

http://www.springer.com/Organic%20Chemistry/journal/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Organic-chemistry/
http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/Organic
http://www.chemweb.com/
http://www.chemistry.com/
http://www.ebooks.com/
http://www.academic.cengage.com/chemistry
http://www.orgsyn.org/
http://www.epa.gov/gcc/
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xi.   والسياسات المتبعة في المقررالضواب: Course Policies 
 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم ال الب بحضور  -
تجاوز يقدم  ستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب ال الب للقسم ويحرم ال الب من دخول االمتحان في حال  -

 % ويتم اورار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

و إذا  ،في الفصل الدراسي عن محاضرة واحدةلل الب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة  يسمح -
 االلتزاموعند عدم ، , ما لم يكن لدى ال الب عذر مقبوليحذر شفويا من  ستاذ المقرر تكرر ذلك مرة  خرى

 المحاضرة. دخول يمنع من

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتحان  3

  .المتحانل من الووت المحدد %51بعد انقضاء ال يسمح لل الب دخول االمتحان النها ي  -
 إذا تغيب ال الب عن االمتحان النها ي ت بق اللوا ح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااواب  تنفيذ التكليفات و يحدد  ساااااتاذ المقرر نوا التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر ال الب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون ال الب. عليه في حال ثبوت ويام ال الب بالغش في االمتحان النصفي  و النها ي ت بق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت ويام ال الب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه ت بق الال حة الخاصة بذلك  البفي حالة وجود شخ  ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات  خرى  7

 (Corrector)عند كتابة االجابة يستخدم فقط القلم الحبر الجاف االسود و االزرق ويمنع استخدام المبيض  -

 , أقالم الرصاص و االقالم الحبرالملونة الجافة و السائلة  )بما فيها االحمر و مشتقاته(.

يمنع اسوووتخدام التلفون المحمول )الموبايل( ك لة حاسوووبة أو ألي نرض كان, و بالتالي يمنع دخول الطالب   -

 لحة.لقاعة االمتحان بالتلفون المحمول, كما يمنع دخول الطالب بأي نوع من انواع االس

تسووووتخدام كراسووووة االجابة لالجابة على أسووووئلة األمتحان فقط , و يمنع اسووووتخدامها ألي أنراض اخرى مثل  -

كتابة شووكاوي أو شوورر لظروف الطالب االجتماعية أو المرضووية, وفي حال مخالفة ذلن لن ينظر في كراسوة 

 نتيجة االمتحان النهائي. االجابة و لن يتم تصحيحها و سيتم الرفع بنتائج التقويم سالفة الذكر بدون
أسوتاذ المقرر نير مسولول عن أي كراسوة إجابة لم يدون علي نالفها أسوم الطالب و باقي بياناته المطلوبة  -

 و الموضح تفاصيلها في نالف كراسة االجابة الخارجي.
وذلن  يبلغ الطالب بأنشوووطة التقويم و كيف سووويتم توزيع الدرجات )المعتمدة للمقرر( على مختلف االنشوووطة -

 قبل اخضاع الطالب ألي نوع من أنواع أنشطة التقويم بما فيها االمتحانات التحريرية النهائية و النصفية.
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  2020/2021العام الجامعي: 
 

 (Organic Chemistry for Biologists) كيمياء عضوية للبيولوجيين :خطة مقرر

i. معلومات عن  ستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible 

for the Course : 

 االسم
Name 

 أ.م.د/خالد حسين محمد
Assoc. Prof. Dr/Khaled 

Hussein 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 ساعات 4

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  

قسم  –كلية العلوم  –جامعة صنعاء 

 الكيمياء

 774544960رقم التلفون : 

 السبت

SAT 

 األحد

SUN 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WE

D 

 الخميس

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

.drkhaled26@yahoo.com 

dr.kh.hussein69@gmail.co

.m 

  2 h/day 

(2h/Week

) 
     

 

i.  المقرر معلومات عامة عن: General information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 كيمياء عضوية للبيولوجيين
(Organic Chemistry for Biologists) 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 المعتمدة للمقررالساعات   .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

3 1 - 3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

 الثاني/الفصل الدراسي األول
2nd. Year/1st. Semester  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 (1كيمياء عامة )

General Chemistry (1) 

 (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن   .6
 Co – requisite 

 عملي كيمياء عضوية للبيولوجيين.

Practical Organic Chemistry for Biologiest 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 

 برنامج بكالوريوس نبات/كيمياء
(B.Sc. Botany/Chemistry Program) 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 )اللغة العربية + اللغة االنجليزية(
Arabic & English Language 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course 

 قسم العلوم الحياتية –كلية العلوم  –جامعة صنعاء 

mailto:drkhaled26@yahoo.com
mailto:dr.kh.hussein69@gmail.com
mailto:dr.kh.hussein69@gmail.com
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ii. وصف المقرر : Course Description 
 

والمفاهيال البيولوجية ذات شررررل المباو  و المفاهيال اسسررراسرررية للكيمياء العضررروية  يهدف هذا المقرر الى

ركبات الكيميائية التي يتعامل معها هذا مكما يهدف إلى توضررررررية او ية ال ووورها في حياتنا اليومية, الصررررررلة

تمييزها  ن الكيميائي ل تركيبهالخواص هذه المركبات و  الفرع من الكيمياء باسضرررافة إلى تصرررنيف و و رررف

في  مباو  و اظريات اسررراسرررية, و مقدمة  امة لى  باقي المركبات الكيميائية. و يشرررمل هذا المقرر في ماتواه

سير لترابط الذرات فيها من خالل مفهوم التهجين البناء الكيميائي للمركبات العضوية , باسضافة إلى شرل وتف

الطرق و القوا د العامة للتسررررررمية, أهال التفا الت , لمفهوم الاامضررررررية و القا دية في المركبات العضرررررروية

 لى شرل تفصيلي )البناء,  الكيميائية في الكيمياء العضوية, خا ية التماثل في هذا النوع من المركبات  الوة

فة( مهال  ائالت المركبات  فا الت و ااوا ها المختل ية, ترق التاضررررررير و الت التسررررررمية, الخواص الفيزيائ

ية  تال هالوجين و الكبريت العضرررررروية.  العضرررررروية ال بات ال نات,  مرك الكاوست, الفينوست, اسيثرات, اسمي

اسلدهيدات, الكيتواات, اسحماض الكربوكسررريلية و مشرررتقاتها, الكربوهيدرات, اسحماض اسمينية و البروتينات 

 .و الليبيدات

 

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes 

(CILOs): 

 : بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن

a1-  اهميتها و وورها في حياتنا اليومية و  القتها  والكيمياء العضوية  فييشرل المباو  و المفاهيال اسساسية

    بالعمليات الايوية اسساسية في الكائنات الاية النباتية و الايوااية.

a2 -  العضررررروية مصرررررنفا لها تصرررررنيفا وقيقا و مبينا أهال  ائالتها و  ائالت المركبات  يسرررررتعرض المركبات

 العضوية الايوية و بنائها و خوا ها الفيزيائية و ترق تسميتها و ا طنا ها و تفا التها المميزة.

b1-  ئية يربط بين  المجمو ات الوظيفية المميزة لبناء  ائالت المركبات العضررروية و تباين خوا رررها الفيزيا

  و ترق ا طنا ها و تفا التها الكيميائية. 

b2 -  يوظف البناء الكيميائي و خواص المركبات العضررروية الفيزيائية و ترق ا رررطنا ها و أهال تفا التها

  الكيميائية لتفسير العمليات الايوية اسساسية اليومية التي تادث في الكائنات الاية النباتية و الايوااية.

c1 - علومات المكتسبة  ن خواص المركبات العضوية لتقييال استخدامها و تاديد آلية تعامل آمنة يستخدم الم

 مع هذه المركبات واخل المعامل و ترق وقاية و معالجة اضرار التعامل غير المدروس معها. 

c2 -  خا رررررررة ية  مليرا من خالل اجراء تفرا الت  ينفرذ تجرارب للتمييز بين  ائالت المركبرات العضررررررو

 و ة الوظيفية  المميزة لكل  ائلة.  بالمجم

d1 -   مع يتمثل اخالق المهنة سررررلوكا في تعامالتز مع  مالئز و ر سررررائز في العمل و كل من لز  القة بعملز

  لى الافاظ  لى البيئة وحمايتها.  الارصالعمل ضمن فريق و  اجاوة

- d2  المناسرربة لجمع و تباول المعلومات  يسررتخدم تكنولوجيا المعلومات و المصررطلاات و المنصررات العلمية

صلة بالكيمياء العضوية مع  مالئز و المختصين بالمجال و كتابة تقارير لمية وقيقة و منهجية  ذات ال

 بكل جديد و مفيد.

 

iv. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 
الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
 (الرئيسة)الموضوعات 

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

األسبو

 ع

الساعا

ت 

 الفعلية
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Week 

Due 
Con. 

H 

1 
 مقدمة عامة

General Introduction 

    مقدمة استهاللية 

 .)ماهية الكيمياء العضوية )كيمياء مركبات الكربون 

 الكيمياء العضوية في حياتنا اليومية أهمية و وور.  

W1 2 

2 

 ساسيةمفاهيم أمبادئ و 
Fundamental 

Principles & 

Concepts 

  البناء الكيميائي للمركبات العضوية. مباو  و اظريات 

 في المركبات العضوية الاامضية و القا دية مفهوم. 

  تسمية المركبات العضوية. العامة لالطرق و القوا د 

  تفا الت المركبات العضوية.أهال 

 .التماثل في المركبات العضوية 

W2 2 

3 

مركبات الهالوجين 

 العضوية
Organic Compounds 

of Sulfure 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

 تصنيف مركبات الهالوجين العضوية. 

 تسمية مركبات الهالوجين العضوية.  

 هاليدات  ضوية في البيئة. 

 .الخواص العامة 

W3 2 

4 

مركبات الكبريت 

 العضوية
Organic Compounds 

of Sulfure 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

  التصنيف و التسمية 

 لمركبات الكبريت العضوية الخواص العامة. 

 .أهمية الثيوست و الكبريتيدات في الخاليا الاية 

W4 2 

5 
 االمينات
Amines 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

 تصنيف اسمينات 

 تسمية اسمينات 

  بيولوجيةأمينات ذات أهمية. 

 .الخواص العامة لألمينات 

 .التعرف  لى اممينات و التمييز بين أاوا ها المختلفة 

W5 2 

6 

الكحوالت, الفينوالت و 

 االيثرات
Alcohols, Phenols & 

Ethers 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

 تصنيف الكاوست, الفينوست و اإليثرات 

  اإليثراتتسمية الكاوست, الفينوست و 

W6 2 

7 

الكحوالت, الفينوالت و 

 االيثرات
Alcohols, Phenols & 

Ethers 

 .الخواص العامة للكاوست, الفينوست و اإليثرات 

 بعض الكاوست و اسيثرات المهمة. 

 فينوست توجد في الطبيعة 

W7 2 

 W8 2 (نظري) اختبار نصف الفصل 8

9 
 األلدهيدات و الكيتونات

Aldehydes & Ketones 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و  

  التصنيف و التسمية 

 الخواص العامة لاللدهيدات و الكيتواات. 

W9 2 

10 
 الكربوهيدرات

Carbohydrates 

 .ماهية الكربوهيدرات و وورها الايوي في حياتنا 

 .الصيغة العامة والمجمو ات الوظيفية المميزة 

 .تصنيف الكربوهيدرات 

W10 2 

11 
 الكربوهيدرات

Carbohydrates 
 

 (Monosaccharides)السكاكر األحادية 

 الصررررريغة البنائية للسررررركاكر امحاوية و الصررررريغة العامة

 )البناء الالقي(.

  سكاكر امحاوية وتصنيفها فراغيا )المتماثالت سمية ال ت

  . الفراغية(

 .الخواص العامة 

 .)سكاكر هامة حيويا )أمثلة 

W11 2 
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12 

الكربوكسيلية األحماض 

 و مشتقاتها
Carboxylic Acids & 

Their Derivatives 

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

  التصنيف و التسمية 

 .الخواص العامة 
W12 2 

13 

األحماض األمينية و 

 البروتينات
Amino Acids & 

Protein 

 األحماض األمينية

 البناء الكيميائي. الصيغة العامة و 

  التسميةالتصنيف و.  

 .الخواص العامة 

 تاليل مخاليط امحماض اممينية.  

W13 2 

14 

األحماض األمينية و 

 البروتينات
Amino Acids & 

Protein 

  تعرراقررب امحمرراض اممينيررة في البروتينررات و البولي

 .ببتيدات

 .البناء امولي في البولي ببتيدات و البروتينات 

  للبروتينات.البناء الثااوي و البناء الثالثي    

W14 2 

15 
 اللبيدات
Lipids 

 ماهية اللبيدات و تصنيفها.

 .الدهون و الزيوت, الفوسفولبيدات و الشموع 

 .الصيغة العامة للدهون و الزيوت والتمييز بينها بنائيا 

 .الدور الايوي للدهون و الزيوت 

 .الخواص العامة للدهون و الزيوت 

 .تاليل و تشخيص الدهون و الزيوت 

 الدهون و الزيوت. إيض 

W15 2 

 W16 2 (نظري) الفصل نهاية اختبار 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 32 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 

  و قوا د العمل واخل  احتياتات اممن و السررررالمة و اسسررررعافات اموليةشرررررل و تدريبات  لى

 المعامل.

  تنظيفها و التعامل معهاواسووات الزجاجية المعملية و ترق  المعداتتعريف الطالب بأهال. 

 كيفية كتابة التقارير المعملية.تعريف الطالب بطرق التقييال و 

  تدريب وتعريف الطالب بطرق تنقية المركبات العضوية.  

 لمركبات العضويةتدريب و تعريف الطالب بطرق أختبار الذائبية ل. 

W1 3 

2 
 التحليل الكيميائي الوصفي للمجموعات الوفيفية 

  ل األمينات و النيتريالت.العضويةالهاليدات 
W2 3 

3 
 التحليل الكيميائي الوصفي للمجموعات الوفيفية 

 .ال حوالتل الفينوالت و االي رات 
W3 3 

4 
 التحليل الكيميائي الوصفي للمجموعات الوفيفية 

 األحماض السلفونيةل األحماض ال ربو سيلية و م تقاتها 
W4 3 

5 
  للمجموعات الوفيفيةالتحليل الكيميائي الوصفي 

 .األلدايدات و ال يتونات 
W5 

 

3 

 
6  .اليوريا و مر بات النيترو 

7 
 الكربوهيدرات 

 .م تبارات تصنيف الس ا ر 
 .تميه الس ا ر ال نا ية و العديدا 

W6 3 

 - W7   (Midterm Exam)  الفصل نصف اختبار 8

9 
 الكربوهيدرات 

 .ت مر الس ا ر 
W8 3 
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 .التدوير الذات  للس ا ر 

10 
 الكربوهيدرات 

 .بعض تفاعالت السليلوز 
 .تحليل الس ا ر ب روماتوجراحيا الورق 

W9 3 

11 
 الكربوهيدرات 

 .التعرف عل   ربوايدرات مجهول 
W10 3 

12 
 األحماض األمينية و البروتينات 

 .م تبارات التصنيف لألحماض األمينية 
W11 3 

13 
 األحماض األمينية و البروتينات 

 المميزا للبروتينات. األ تبارات 
W12 3 

14 
 اللبيدات 

 .ال  ف عن اللبيدات البسيطة 
 حضير الصابون.ت 

W13 3 

 - Final Exam  W14 ( عملي) الفصل نهاية اختبار 15

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

12 
  36 
. س

  عملية

 

v.  التدريساستراتيجيات : Teaching Strategies 

 تراتيجيات المتبعةاالس إستراتيجيات تدريس معمول بها

  المحاضرة التفاعليةLectures √ 

  الحوار والمناوشةdiscussion √ 

  العصف الذ نيBrainstorming √ 

 حل المشكالت Problem solving - 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical 

presentations&                 

√ 

  الت بيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) √ 

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects √ 

  التعلم الذاتيSelf-learning √ 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  √ 

 تبادل الخبرات بين الزمالء √ 

 

 

  vii.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشا / التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  دورالمر بات  ل ل طالب بجم  معلومات و بيانات عن تكليف فردي
 العضوية ح  حياتنا اليومية و تطبيقات ال يميا  العضوية ح  الصناعة.

 5 فردي
اسسبوع 

 السابع

2  الطالب لمجموعات و ت لف  ل مجموعة بجم   بتقسررريم تكليف جماعي
 معلومات مت املة عن عا لة من عا الت المر بات العضوية الحيوية. 

 5 جماعي
اسسبوع 

 الرابع
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 0Total Score إجمالي الدرجة    

 

viii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 التقويم )أسبوع(موعد
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %6.7 10 الثالث عشر

 Quizكوز  2
 نهاية كل جزء

(5-8-11-(14  
5 3.3% 

3 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (theoretical) 
 20 13.4% (W8) الثامن

 5 3.3%  (W/)كل  سبوا المناقشة و التفاعل و االسئلة الشفهية 4

5 
 ة )النصفية و النهائية(عمليال اتختباراال

Practical Exam (Mid & Final) 
و الخامس عشر  (W8)الثامن 

W15 
50 33.3% 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

أو  (W16) عشر سادسال

 40% 60 باسب التقويال الجامعي

 % Total  150 100 المجموع 

 

ix. مصادر التعلم : Learning Resources   
 :  Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

3. Solomons, T. W. Graham, (1989). Organic Chemistry, 4th. Edition, John Wiley & Sons, 
Inc., 605 Third Avenue, USA, NEW YORK, ISBN : 0-471-62942-1; 2nd. Edition (Arabic 
Edition), ISBN : 0-471-09839-6, (1983). 

4. Solomons, T. W. Graham and Fryhle, C., (2007). Organic Chemistry, 9th. Edition, John 
Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, USA, NEW YORK, ISBN-10 : 0-471-68496-1; ISBN-
13: 978-0471684961. 

 :Essential References المراجع المساندة  .4

1. L. G. Wade, (2010), Organic Chemistry, 7th. ed., New Jersey, Pearson Education Inc., 
ISBN: 0-321-61006-7. 

2. Satyajit D. Sarker;  Lutfun Nahar, (2007), Chemistry for Pharmacy Students (General, 
Organic and Natural Product Chemistry). John Wiley & Sons Ltd,. 

3. Steven S. Zumdahl and Suzan A. Zumdahl, (2010), Chemistry, 8th. ed.,  Brooks/Cole, 
Cengage Learning, Belmont, USA, ISBN (Student edition): 978-0-495-82992-8; 0-495-
82992-7. 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواوع اإلنترنت...  .5
http://www.springer.com/Organic Chemistry/journal/ 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Organic-chemistry/ 

http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/Organic. 

http://www.chemweb.com.  &    http://www.chemistry.com. 

http://www.ebooks.com.   &  http://www.academic.cengage.com/chemistry. 

http://www.orgsyn.org.   &  http://www.epa.gov/gcc/  

 

 

http://www.springer.com/Organic%20Chemistry/journal/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Organic-chemistry/
http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/Organic
http://www.chemweb.com/
http://www.chemistry.com/
http://www.ebooks.com/
http://www.academic.cengage.com/chemistry
http://www.orgsyn.org/
http://www.epa.gov/gcc/
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x. الضواب  والسياسات المتبعة في المقرر: Course Policies 
 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم ال الب بحضور  -
 ستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب ال الب للقسم ويحرم ال الب من دخول االمتحان في حال تجاوز يقدم  -

 % ويتم اورار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

و إذا  ،في الفصل الدراسي عن محاضرة واحدةلل الب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة  يسمح -
 االلتزاموعند عدم ، , ما لم يكن لدى ال الب عذر مقبوليحذر شفويا من  ستاذ المقرر تكرر ذلك مرة  خرى

 المحاضرة. دخول يمنع من

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتحان  3

  .المتحانل من الووت المحدد %51بعد انقضاء ال يسمح لل الب دخول االمتحان النها ي  -
 إذا تغيب ال الب عن االمتحان النها ي ت بق اللوا ح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااواب  تنفيذ التكليفات و يحدد  ساااااتاذ المقرر نوا التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنإذا تأخر ال الب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون ال الب. عليه في حال ثبوت ويام ال الب بالغش في االمتحان النصفي  و النها ي ت بق -
 والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في التكليفات بالغش او النقل في حال ثبوت ويام ال الب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه ت بق الال حة الخاصة بذلك  البفي حالة وجود شخ  ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات  خرى  7

 (Corrector)عند كتابة االجابة يستخدم فقط القلم الحبر الجاف االسود و االزرق ويمنع استخدام المبيض  -

 , أقالم الرصاص و االقالم الحبرالملونة الجافة و السائلة  )بما فيها االحمر و مشتقاته(.

لي يمنع دخول الطالب يمنع اسوووتخدام التلفون المحمول )الموبايل( ك لة حاسوووبة أو ألي نرض كان, و بالتا  -

 لقاعة االمتحان بالتلفون المحمول, كما يمنع دخول الطالب بأي نوع من انواع االسلحة.

تسووووتخدام كراسووووة االجابة لالجابة على أسووووئلة األمتحان فقط , و يمنع اسووووتخدامها ألي أنراض اخرى مثل  -

الفة ذلن لن ينظر في كراسوة كتابة شووكاوي أو شوورر لظروف الطالب االجتماعية أو المرضووية, وفي حال مخ

 االجابة و لن يتم تصحيحها و سيتم الرفع بنتائج التقويم سالفة الذكر بدون نتيجة االمتحان النهائي.
أسوتاذ المقرر نير مسولول عن أي كراسوة إجابة لم يدون علي نالفها أسوم الطالب و باقي بياناته المطلوبة  -

 لخارجي.و الموضح تفاصيلها في نالف كراسة االجابة ا
يبلغ الطالب بأنشوووطة التقويم و كيف سووويتم توزيع الدرجات )المعتمدة للمقرر( على مختلف االنشوووطة وذلن  -

 قبل اخضاع الطالب ألي نوع من أنواع أنشطة التقويم بما فيها االمتحانات التحريرية النهائية و النصفية.

 

 

 

 

 


