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  Course Specifications مواصفات مقرر :

 (Organic Spectroscopy) التحليل الـطـيفي الـعضوي :
 

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

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 التحليل الـطـيفي الـعضوي 

Organic Spectroscopy 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 

 اإلجمالي

Total 

محاضرا

 ت

Lectur

e 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tuto

rial 

2 1 - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 

 األولالفصل الدراسي /لرابعاالمستوى 

4th. Year/1st. Semester  

5.  

 السابقة المقرر )إن وجدت( المتطلبات

Pre-requisites (if any) 

 للبيولوجيينكيمياء عضوية و  (1كيمياء عامة )
 General Chemistry (1), Org. Chemi. for 

Biologists 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 عملي التحليل الطيفي العضوي.

Practical Organic Spectroscopy 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is 

offered 

 نبات/كيمياءبرنامج بكالوريوس 

(B.Sc. Botany/Chemistry Program) 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 

 اللغة العربية + اللغة االنجليزية()

Arabic & English Language 

9.  
 الدراسةنظام 

Study System 
 النظام الفصلي

Semester System 

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 .د/خالد حسين محمد.مأ

 أستاذ الكيمياء العضوية المشارك و كيمياء النواتج الطبيعية

11.  
 مواصفات المقرر تاريخ اعتماد

Date of Approval 

 

 

ii. وصف المقرر: Course Description 
الطيفي الوصفي العضوي في دراسة كيمياء النبات و تفسير  لمبادئ و دور التحلي شرح المقرر الىيهدف هذا 

التفاعل المتبادل بين الضوء بكل صوره )مناطق الطيف الكهرومغناطيسي( ومكونات النبات الكيميائية  ةنتيج

الطيفي العضوي  لمية التحليالنقية من خالل اربع من طرق التحليل الطيفي العضوي , كما يهدف الى توضيح اه

في تقييم مكونات النبات الكيميائية طبيا و اقتصاديا و في تحليل الملوثات الكيميائية لبيئة النبات وبعض امراض 

مقدمة عن ماهية االطياف ومفهوم الطيف  ىعل فصله األول. و يشمل هذا المقرر في النبات المستحثة كيميائيا

 اربعة فصولفي  تفصيليم و القوانين االساسية ذات الصلة , كما يشمل على الكهرومغناطيسي و بعض المفاه

القياس الطيفي و (Elemental Analysis)تحليل العناصر  :و الغرض منها  لطرق التحليل الطيفي التالية

 ;  (NMR Spectroscopy)الرنين النووي المغناطيسي  يةفاطيم ; (Mass Spectrometery) للكتل

 .UV/Vis)االشعة المرئية و فوق البنفسجية  يةفاطيم و (IR Spectroscopy)األشعة تحت الحمراء  يةفاطيم

Spectroscopy)  في نهاية كل فصل لحل مشكالت و مسائل تتعلق بالبناء و التركيب  مارين تطبيقيةو ت

 ة المفصولة من النبات.العضوي اتالكيميائي للمركب
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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 -  األطياف و الطيف الكهرومغناطيسي بعلم  ذات الصلة و الحقائق االساسيةالمفاهيم المبادئ و يستعرض

    .للضوءكمفهوم دقيق 

a2 -  العضفففوي المفتلفة  طرق التحليل الطيفيصفففف ي(UV/Vis.- IR – NMR & MS)  مميزا بينها و

و التركيب الكيميائي ألهم المركبات العضفففوية الشفففائع توايدها في  ءكيفية اسفففتفدامها في تعريف البنا

 األنواع النباتية المفتلفة. 

b1 -  المسففففتفلصففففة من  و التركيب الكيميائي للمركبات العضففففوية  ءبالبنا ذات الصففففلة يحلل بدقة المعلومات

    التحاليل الطيفية لمكونات النبات الكيميائية و ذلك لرسم صورة واضحة لكيمياء النبات.

b2-   ( لتصفففنيف التحليل الطيفي يوظف الصفففورة العامة الكيميائية عن كل نبات )المسفففتمدة من تفسفففير نتائج

 و لتفسير بعض امراض النبات الكيميائية. النبات كيميائيا ويغرافيا 

c1 - .ينفذ عمليا تحاليل طيفية لتعريف التركيب الكيميائي و هوية أهم الملوثات الكيميائية لبيئة النبات 

c2 -   بة نيريا في فاهيم و الحقائق المكتسفففففف يا و يطبق المعلومات و الم ية طب يائ بات الكيم تقييم مكونات الن

 اقتصاديا باستفدام طرق التحليل الطيف العضوي المفتلفة. 

d1 -  في تحليل وتفسففففير  االمانة العلميةمارس المهنة بسففففلوك يعكد بصففففدق االخالق المهنية في التعامل و ي

 و المقدرة على العمل ضمن فريق متفصص.  العضوي فالطي

d2 -  و التصفففنيف العلمي للنبات  اليمني لجمع  المناسفففبةنصفففات العلمية المو وييا المعلومات يسفففتفدم تكنول

تجسفففد االلمام بلغة و  ةعلمي تقاريرصفففيا ة معلومات من دراسفففات كيميائية سفففابقة عن نباتات مماثلة و

 . منهج البحث

 

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 - ذات  و الحقائق االساسيةالمفاهيم المبادئ و يستعرض

األطياف و الطيف الكهرومغناطيسففففففي بعلم  الصففففففلة

      .كمفهوم دقيق للضوء

A1  . االساسية المفاهيم و المبادئ يستعرض 

 ذات العلوم و البيولويي بعلم المتعلقة

 .الصلة

A2 . البيولويية المفاهيم و النيريات يستعرض 

  .بكفائة والكيميائية النباتية

a2 - العضففففففوي المفتلففة  طرق التحليفل الطيفيصففففففف ي

(UV/Vis.-IR-NMR- MS)   و كيفية و يميز بينها

نا و التركيب الكيميائي  ءاسففففففتفدامها في تعريف الب

ألهم المركبات العضففوية الشففائع توايدها في األنواع 

 النباتية المفتلفة.

A1  . االساسية المفاهيم و المبادئ يستعرض 

 ذات العلوم و البيولويي بعلم المتعلقة

 .الصلة

A2 . البيولويية المفاهيم و النيريات يستعرض 

  .بكفائة والكيميائية النباتية

A5  .المتوايدة الكيميائية المركبات اهم يستعرض 

 .صحيح بشكل النباتية المملكة افراد في

b1- و التركيب  ءبالبنا يحلل بدقة المعلومات ذات الصففففففلة

الكيميائي للمركبات العضففففففوية  المسففففففتفلصففففففة من 

التحفففاليفففل الطيفيفففة لمكونفففات النبفففات الكيميفففائيفففة و 

    يستفدمها لرسم صورة واضحة لكيمياء النبات.

B1  . النباتات في االساسية الحيوية العمليات يفسر 

 علم فى األساسية المفاهيم بين يربط و

 .النبات وكيمياء النبات

 

-b2   يوظف الصففففففورة العففامففة الكيميففائيففة عن كففل نبففات

)المسففففففتمفدة من تفسففففففير نتفائج التحليفل الطيفي( في 

تصفففنيف النبات كيميائيا وتحديد بيئتل الجغرافية و في 

 تفسير بعض امراض النبات الكيميائية. 

B1 . النباتات في االساسية الحيوية العمليات يفسر 

 علم فى األساسية المفاهيم بين يربط و

 .النبات وكيمياء لنباتا

B4  .المتعلقة الحقلية و المفتبرية التجارب يصمم 

 للتعرف معملية طريقة يقترح و النبات بعلم
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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( بإستراتيجيةمواءمة أوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-  و الحقائق االساسيةالمفاهيم المبادئ و يستعرض 

األطففيفففاف و الففطففيففف بففعففلففم  ذات الصففففففففلفففة

      .الكهرومغناطيسي كمفهوم دقيق للضوء

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  محاااا ضاااااااا       عرض ل ا

شااااااا اطة برااااااااا ا  ب   م  

.Data Show 

   مناقشةةةةةةةة وتلخيق ط م نقا
مةةوضةةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةةرة 

    ب لمشاااااااا  ط  م  ال   
 . ه ي  المح ض  

 تحريري امتحان 
  صف  
  ه ط  
  طرز(Quizzes) 

  ه ي  طسةةةةةةةيلة شةةةةةةةفهية 
المح ض      المح ض   

  فاه .
  المناقشة تقويم

تلخيق  المشاركة فيو
 .المحاضرة

 التقويم الذاتي  

a2-  العضففوي المفتلفة  طرق التحليل الطيفيصففف ي

(UV/Vis.-IR-NMR-MS)   و يميز بينهففا

و التركيب  ءو كيفية اسففففتفدامها في تعريف البنا

ية الشفففففففائع  بات العضففففففو يائي ألهم المرك الكيم

 توايدها في األنواع النباتية المفتلفة.

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  محاااا ضاااااااا       عرض ل ا

شااااااا اطة برااااااااا ا  ب   م  

.Data Show 

   مناقشةةةةةةةة وتلخيق ط م نقا
مةةوضةةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةةرة 

    ب لمشاااااااا  ط  م  ال   
 . ه ي  المح ض  

 تحريري امتحان 
  صف  
  ه ط  
  طرز(Quizzes) 

  ه ي  طسةةةةةةةيلة شةةةةةةةفهية 
المح ض      المح ض   

  فاه .
  المناقشة تقويم

تلخيق  المشاركة فيو
 .المحاضرة

 وطرق للنبات المرضية المسببات على

 .مكافحتها

c1-  ينفذ عمليا تحاليل طيفية لتعريف التركيب الكيميائي و

 هوية أهم الملوثات الكيميائية لبيئة النبات.

C5  .على المفتلفة البيئية تأثيرالملوثات يقييم 

 .حقليا و معمليا النباتي الغطاء

c2-  يطبق المعلومففات و المفففاهيم و الحقففائق المكتسففففففبففة

نيريففا في تقييم مكونففات النبففات الكيميففائيففة طبيففا و 

اقتصفففاديا باسفففتفدام طرق التحليل الطيف العضفففوي 

 المفتلفة. 

C4 أهميتها حيث من اليمنية الفلورا نباتات يصنف 

 الجغرافية المناطق في واالقتصادية الطبية

 ..المفتلفة

C8  .المركبات يعرف و ويفصل يستفلص 

 القيمة ذات الطحلبية و النباتية الكيمائية

 .العالية والطبية اإلقتصادية
d1-  يمارس المهنة بسفلوك يعكد بصفدق االخالق المهنية

وتفسففففففير في التعففامففل و االمففانففة العلميففة في تحليففل 

العضففوي وبشففكل يصففف المقدرة على العمل  فالطي

 ضمن فريق متفصص. 

D2  . قائد او فريق ضمن بمرونة يعمل 

 للفريق

d2-  يسفففففتفدم تكنولوييا المعلومات و المنصفففففات العلمية

المناسففففففبة و التصففففففنيف العلمي للنبات  اليمني لجمع 

معلومات من دراسففففففات كيميائية سففففففابقة عن نباتات 

التصفففففنيف و مغايرة في البيئة و الجغرافيا مماثلة في 

تجسفففففد االلمام بلغة و منهج  ةوصفففففيا ة تقارير علمي

نات  يل الطيفي لمكو تائج التحل تدعيم ن لك ل حث وذ الب

     نفد النبات.

D1  . المعملية التقارير إعداد مهارات يجيد 

 .والمهنية

D3   .والبحث االستقصاء خالل من ذاتيا يتعلم 

 قواعد من المطلوبة المعلومات عن

 بالتواصل او الحاسوب بإستفدام البيانات

 .الفعال
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 التقويم الذاتي  

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةالمقرر )مخرجات تعلم مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-  و  ءبففالبنففا يحلففل بففدقففة المعلومففات ذات الصففففففلففة

التركيفففب الكيميفففائي للمركبفففات العضففففففويفففة  

المستفلصة من التحاليل الطيفية لمكونات النبات 

الكيميائية و يسفففتفدمها لرسفففم صفففورة واضفففحة 

    لكيمياء النبات.

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  محاااا ضاااااااا       عرض ال

شااااااا اطة برااااااااا   ب   م  

.Data Show 

   مناقشةةةةةةةة وتلخيق ط م نقا
مةةوضةةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةةرة 

    ب لمشاااااااا  ط  م  ال   
 . ه ي  المح ض  

 تحريري امتحان 
  صف  
  ه ط  
  طرز(Quizzes) 

  ه ي  طسةةةةةةةيلة شةةةةةةةفهية 
المح ض      المح ض   

  فاه .
  المناقشة تقويم

تلخيق  المشاركة فيو
 .المحاضرة

 الذاتي التقويم  

b2-   يوظف الصففففففورة العامة الكيميائية عن كل نبات

)المسفففتمدة من تفسفففير نتائج التحليل الطيفي( في 

تصنيف النبات كيميائيا وتحديد بيئتل الجغرافية و 

 في تفسير بعض امراض النبات الكيميائية. 

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  محاااا ضاااااااا       عرض ال

شااااااا اطة برااااااااا   ب   م  

.Data Show 

   مناقشةةةةةةةة وتلخيق ط م نقا
مةةوضةةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةةرة 

    ب لمشاااااااا  ط  م  ال   
 . ه ي  المح ض  

 تحريري امتحان 
  صف  
  ه ط  
  طرز(Quizzes) 

  ه ي  طسةةةةةةةيلة شةةةةةةةفهية 
المح ض      المح ض   

  فاه .
  المناقشة تقويم

تلخيق  المشاركة فيو
 .المحاضرة

 الذاتي التقويم  

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  ينففففذ عمليفففا تحفففاليفففل طيفيفففة لتعريف التركيفففب

ئة  ية لبي يائ يائي و هوية أهم الملوثات الكيم الكيم

 النبات.

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  المحاااا ضاااااااا       عرض

شااااااا اطة برااااااااا   ب   م  

.Data Show 
 تد يب ت ر ما طل 
   مناقشةةةةةةةة وتلخيق ط م نقا

مةةوضةةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةةرة 
    ب لمشاااااااا  ط  م  ال   

 . ه ي  المح ض  

 تحريري امتحان 
  صف  
  ه ط  
  طرز(Quizzes) 

  ه ي  طسةةةةةةةيلة شةةةةةةةفهية 
المح ض      المح ض   

  فاه .
  المناقشة تقويم

تلخيق  المشاركة فيو
 .المحاضرة

 التقويم الذاتي  

c2-  يطبق المعلومات و المفاهيم و الحقائق المكتسففففبة

نيريا في تقييم مكونات النبات الكيميائية طبيا و 

اقتصففففففففاديففا بففاسففففففتفففدام طرق التحليففل الطيف 

 العضوي المفتلفة. 

 تتضمن محاضرة تفاعلية  
 عرض كتابي و شفهي 
  المحاااا ضاااااااا       عرض

شااااااا اطة برااااااااا   ب   م  

.Data Show 

 تحريري امتحان 
  صف  
  ه ط  
  طرز(Quizzes) 
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  لتف ع ت مح ط   تد يب ت ر

مميز  لبعض المجمرعاااا ت 
 الرظيفي .

   مناقشةةةةةةةة وتلخيق ط م نقا
مةةوضةةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةةرة 

    ب لمشاااااااا  ط  م  ال   
 . ه ي  المح ض  

  ه ي  طسةةةةةةةيلة شةةةةةةةفهية 
المح ض      المح ض   

  فاه .
  المناقشة تقويم

تلخيق  المشاركة فيو
 .المحاضرة

  الذاتيالتقويم  

 

     التدريس والتقويم: مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( بإستراتيجيةمواءمة :  رابعا
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

d1-  يمارس المهنة بسفففففلوك يعكد بصفففففدق االخالق

يل  نة العلمية في تحل عامل و االما ية في الت المهن

العضوي وبشكل يصف المقدرة  فوتفسير الطي

 على العمل ضمن فريق متفصص. 

 يدرج ضمن المحاضرات 
 تد ج  توعية اضيعمو

ضمن المح ض ات اث  ء 
 التد يب ت ر حل الما طل.   

  بتقايم  جماعيتكليف
ال    لمجمرع ت ر تطلف 

بمجمرع  من  طل مجمرع 
ما طل التحليل ال يف   
لتفاي ه  ر الت بؤ ب لت طي  
الطيمي ط  للم ط  مرضرع 

 .الماأل  
 

  تقريم الاااااااالر  العااا م
اث  ء حل ما طل الطرز 

 محااا ضااااااا ات رخ ل
 صل الد اا . الف
 واجباتالتكليفات و ال 

    تااقاارياام اااااااااااتاايااعاااا
الاا اا   لاالااماااااااااااا طاااال 
التاااد يبيااا  ر الراجبااا ت 

 شفهي  ر طت بي . 
  تقريم مااااااا هم ت طل

 ااااا لااااا  مااااان ا ااااا اد 
الاامااجااماارعاااا   اا  حاااال 

 الما طل.
   تقريم االااالر  المتب

 الما طل. لحل 
 التقويم الذاتي  

  بااعاا ض االجاااا باااا ت
 ال مرذجي  للراجب ت.

d2-  فدم تكنولوييا المعلومات و المنصفففففففات يسففففففت

بة و التصففففففنيف العلمي للنبات   العلمية المناسفففففف

اليمني لجمع معلومفات من دراسفففففففات كيميفائيففة 

سففابقة عن نباتات مماثلة في التصففنيف و مغايرة 

يا ة تقارير علمي  ةفي البيئة و الجغرافيا وصفففففف

تجسففففففد االلمام بلغة و منهج البحث وذلك لتدعيم 

     يفي لمكونات نفد النبات.نتائج التحليل الط

   يةةةةةدرج ضةةةةةةةةةةةةمةةةةةن طولةةةةة
 .المحاضرات

 ألهم المراق   عرض كتةابي
ي  ر الم صاااااااا ت  االلطت ر 
العلمي  ر م هجي ت البحث 

 الم  اب .
   عرض باسةةةةةةتخدام اجه ة

لبعض التقاا  ي  ر  العرض
االبحاا ث العلمياا  ر   يقاا  

 ر م هجي  طت بته .
 لطل   ل  بجم   تكليف فردي

معلرم ت ر بي   ت عن ا راع 
التحليل ال يف  ر     تق  ي  
علمي      ه ي  الفصل 

  الد اا .

 واجباتالتكليفات و ال 
   تقييم ااااااااالر  طتا با

 التق  ي . 
  تقريم م هجياا  البحااث

 ر حداث  الم اج .
  ع   طل تقريم اااااااااتي

  ل  بمرضاارع تق ي   
ر ب  يق  جم  البي   ت 

 ي  ر ر صاااااااياا  اا  التق
 الم اج  الماتخدم .

 التقويم الذاتي  
   بع ض تق  ي

 . مرذجي علمي  

 

vi.  محتوى المقررموضوعات : Course Content 
 

موضوعات : طوال النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       
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 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 

 الفصل األول:

 مقدمة عامة
General 

Introduction 

 : مقدمة استهاللية 

    لم شاااااااا ع ت ل هم مخ جاااا ت ا أ
 .مق  الالمقصرد  من 

    تزريااااد ال    بااااأهم الم اج
رالمق  ات الاااا بق  ر المصااا حب  

  .ر ال زم  لهذا المق  
   مراقا ل هم ا ل    بااااأ تزريااااد ا

االلطت ر ي  ر الم صا ت العلمي  ر 
  م هجي ت البحث.

  مقدمة عن 

  هدف من أهمي  ر در  تعيين  رال
 الت طياا  الطيمياا ط  للم طباا ت   

   ب ت.الطيمي ء  مج ل
 ا اي  للتحليل ال يف المب دئ اال.  

 اتتعريف 
   الااااااتااااااحاااااالااااااياااااال الاااااا ااااااياااااافاااااا

(Spectroscopy) 
   ال يف العضااااااار.(Organic 

Spectroscopy) 

 الففطففيففف( الضففففففففوء و االشففففففففعففففة( 

  .الكهرومغناطيسية

   م   ق ال يف الطه رمغ   يا 
      أهم الم   ق المااااااتخدم

 التحليل ال يف .
  رصااااااااف ما اااا  اق الا اايااف

 الطه رمغ   يا .
  الجااايم  الااالر  المرج  ر

 للضرء.

 ال طرق  المااادة )تعريفهااا ال حاااالتهااا

 . (تصنيفها
 ال انواعه( ال اسااااابابه الطيف )تعريفه 

Spectrum :. 

2 4 

a1, b1, 

c2 & 

d2 

2 

 الفصل الثاني :
 القياس الطيفي للكتل

Mass Spectrometry  
(MS) 

 مقدمة  

     در  ر مااااااااا هم  هذا التحليل
 الت طي  ر الب  ء الطيمي ط تع يف 

طياااا   مياااا  طي ل ل باااا ت ا لمطر اااا ت ا
  االا اي  ال قي .

  كتاااالنظريااااة ل ل في  لطي قياااااس ا ل  ا

(Mass Spectrometry). 

  الف ق بين القي س ال يف  للطتل ر
 ,.UV/Vis)ب ق  التح ليل ال يفي  

IR & NMR) 

  جهاز القياس  (Mass 

Spectrometer)   
 االدخ ل  حد ر(Input Unit). 
   رحد  المع لج(Processing 

Unit). 
 التأين ر   ق التأين      

3 6 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

& d1 
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  أر      المج ل  ا برب  محلل

 Analyzer) المغ   يا 
Tube) 

  رحد  االخ اج(Output Unit). 
   المجم(Collector). 
   المطب(Amplifier). 
  الماجل(Recorder)   .   

  تحضير العينة(Sample 

Preparation). 

  طيف الكتلة(Mass 

Spectrum)  . 
 Mass.نبحث في طيف الـــعن ماذا )

 ؟(ويةالعضللمركبات 

  تعيين الكتلة الج ييية للمركب
 العضوي 

  خ  األيرن الجزيط  رالحق طق
الماتخدم     الطشف ع ه 

     يف الطتل .
   خ  االا س ر صيغ  طا

 الم ط  الممثل 
 . خ ر  ال ظ ط 
   خ ر  ب ق  الطار  االير ي

 المرجب .
  خ ر  مت     الثب ت

(Meta-stable Ions) 

  أنماط التكسير االساسية في

 المركب.

  كسر راب ة واحدة(One 
Bond cleavage). 

  طا   اب   ايجم (σ)    

 االلط   ت.
  طا   اب   ايجم (σ) 

 .مج ر   لمجمرع  رظيفي 
  كسر راب تين(Two Bond 

Cleavage). 
 الد  المعطرس  -ديلز

(Retro Diels-Alder). 
   تعديل إع د  الت تي(

 م طلف ت (
McLafferty 

Rearrangement) 

 طنما  تكسير طخرى 
   ق عد  االلطت ر  ت الزرجي 

(Even- Electron Rule)        

  اعتماد نمط التكسير على نوعية

 المركب العضوي.

  الكتلة لمركب عضوي طيف فحص

 طبيعي نقي مجهول.

  تعيين الصيغة الجزيئية لمركب

 عضوي طبيعي نقي .

 تق ي  الـ ب اتخدامHR-MS. 
    ب اتخدام تق ي  تحليل الع  ص 

(Elemental Analysis)       

 .ملخص الفصل 

 تمرينات و مسائل. 
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3 

 الفصل الثالث :
الرنين النووي مطيافية 

 المغناطيسي

Nuclear Magnetic 

Resonance 

Spectroscopy  
(NMR Spectroscopy) 

 

 مقدمة  

     در  ر مااااااااا هم  هذا التحليل
 الت طي  ر الب  ء الطيمي ط تع يف 

طياااا   مياااا  طي ل ل باااا ت ا لمطر اااا ت ا
 االا اي  ال قي .

  الرنين النووي المغناطيساااااينظرية 

(NMR Theory). 

 تيج  التف عل المتب دل بين الـ Rf  ر

م ط  عضر     رجرد مج ل 
 مغ   يا  خ  ج .

    (  مميزات  رى الع  ص
تأث  الت  ت (لعضري الم طب ت ا

 Radio)ال ادير  تبت ددا
Frequency) 

 مدى م  ق  الـRf  ال يف   

 الطه رمغ   يا .
  اإلث    ر االات خ ء

.(Excitation & Relaxation) 
  حج  ال رى ر إزال  الحج 

 جهاز القياس و تجهيز العينة 
 (Spectrophotometer & 

Sample Preparation) 

   المغناطيسيطيف الرنين النووي 
 لبروتونيا

 NMR -H1.(

Spectrum)                

 NMR-H1.عن ماذا نبحث في طيف الـــ)

 للمركبات العضوية؟(

 عدد اإلشارات .(Number of 
Signal) 

  التط  ؤ الطيمي ط  ر
 المغ   يا 

 موقع االشارة (Position of 
Signal). 

   االزاح  الطيمي طي  ر مع يي
 سالقي 

  المؤث   على اإلزاح  العرامل
 الطيمي طي .

  طراشف االزاح 
 اإلشارة  طو تعددية شكل 

(Multiplicity or Shape of 

Signal) 

  االزدراج الباي  بين الغزل

 .N+1رالغزل رق عد  
  أ ظم  الغزلAMX & 

ABX. 
 اأ ظم   زل أطث  تعقيد. 
  مس االزدراج بين الغزل ر 

 الغزل.  
 اإلشارة و عد  طو شدة تكامل

 البروتونات
Integration or shape of Signal 

(Protons Counting)     

  تط مل اإلش    يدري. 
  . تط مل اإلش    آلي 

3 6 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

& d1 
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 ثوابت ا دواج الغ ل )J)  بين-H1

H1  
 2J  ,3J 4 رJ 
   االرض ع الف ا ي

 للب رتر  ت

  مطيافية الفرقية(NOE). 

 طيف الرنين النووي المغناطيسي 

 13-للكربون 

 NMR -C13.(

Spectrum)                

 NMR Spectra-C13DEPT  

  مطيافية الرنين النووي المغناطيسي

 ثنائية البعد 

(2D-NMR)                             

  استخدامات الرنين النووي

 المغناطيسي.

 .ملخص الفصل 

 تمرينات و مسائل. 

4 

 الرابع :الفصل 
 تحتمطيافية االشعة 

 الحمراء

Infrared 

Spectroscopy  
(IR Spectroscopy) 

 مقدمة  

     در  ر مااااااااا هم  هذا التحليل
 الت طي  ر الب  ء الطيمي ط تع يف 

طياااا   مياااا  طي ل ل باااا ت ا لمطر اااا ت ا
 االا اي  ال قي .

  بااااألشاااااااعاااة تحااات نظرياااة القيااااس

 ()الطيف االهتزازي الحمراء

  المتب دل بين الـ تيج  التف علIR  ر
 الم ط  العضر .

   م هي  الم طب ت العضري

 IRالت  تمتص الـ
 مدى م  ق  الـIR  ال يف   

 الطه رمغ   يا 
   اشط ل االهتزازات الت  تحدثه

 .   الم ط  IRاشع  الـ
  اهتزاز م (Stretching 

Vibration). 
   اهتزاز ث (Bending 

Vibration)  . 

  العينةجهاز القياس و تجهيز 
 (Spectrophotometer & Sample 

Preparation) 

  تحت الحمراءطيف االشعة  
 عن م ذا  بحث     يف الـــIR. 

 .للم طب ت العضري 
 .مرق  حزم  االمتص ص 
 .شطل حزم  االمتص ص 
 شد  حزم  االمتص ص 

  االمتص ص العرامل المؤث   على
ر ال ف ذي  )المرق  , الشطل ر 

للم طب ت  IRالشد (     يف الـ

   العضري .

 طيف االشعة  استراتيجية تفسير

 .تحت الحمراء

  ي   حزم امتص ص من  يف 

 .IRالـ

3 6 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

& d1 
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  التمييز بين بعض حزم

االمتص ص المتداخل     المرق  
  ر الشطل ر الشد .

 حزم امتص ص التمييز بين 

C=C  رC=O 
 حزم امتص ص التمييز بين 

N-H  رO-H 
 حزم  التمييز بينC-O  عدد   

 من الم طب ت.

  العوامل المؤثرة على موقع و شكل

 و شدة حزمة االمتصاص

 تمرينات و مسائل 

5 

 الفصل الخامس :
مطيافية االشعة فوق 

 البنفسجية/المرئية

Ultraviolet/Visible 

Spectroscopy 
(UV/Vis. Spectroscopy) 

 ةمقدم 

     در  ر مااااااااا هم  هذا التحليل
 الت طي  ر الب  ء الطيمي ط تع يف 

طياااا   مياااا  طي ل ل باااا ت ا لمطر اااا ت ا
 االا اي  ال قي .

 نظرية القياس الطيفي االلكتروني 
  أ راع االلطت ر  ت    ب  ء

 الم طب ت الطيمي طي 
  مجمرع ت رظيفي  ه م     ب  ء

 الم طب ت العضري .
   ط رمر ر

(Chromofore). 
  أرطارط رم

(Auxochrom)  . 
  المدا ات الجزيطي  ر اال تق الت

االلطت ر ي     الم طب ت 
 العضري .

    اال تق ل االلطت رn-π*. 
     اال تق ل االلطت رπ-π*. 

  استخدام قوانين االمتصاص لبير و

 . المبرت

 جهاز القياس و تجهيز العينة 
 (Spectrophotometer & Sample 

Preparation) 

  االشعة فوق البنفسجية و طيف

 المرئية
  العرامل المؤث   على ال رل

  .المرج  ألقصى امتص ص

 في القياس الطيفي  كواشف االزاحة

 االلكتروني

  عن ماذا نبحث في طيف

 ..UV/Visالـــ

  استخدامات االشعة فوق البنفسجية

 .  و المرئية

  الطيف المرئي و اللون في

 .المركبات الكيميائية

  القياس الطيفي االلكترونيتطبيقات 
   قرا ين رضعي  أر تج يبي  لحا 

لم طب ت  ظ ي   maxλ الــ قيم 

قوانين ودوارد  عضري  مت رع .
 و فيشر

  الدايي  ت, الت ايي  ت ر
 البرليي  ت المقت   .

3 6 

a1, a2, 

b1, c1, 

c2 & 

d1 
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  م طب ت الط بر يلα,β-   ي

 المشبع .
  الم طب ت اال رم تي 

 تمرينات و مسائل 

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 

 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول. 

  شاااارر نظري و عملي إلجراءات السااااالمة و االمان و قواعد

 العمل في معامل الكيمياء العضوية.

  للمجهول و اختبااار االحتراق ال كيفيااة كتااابااة لفحص االولي ا

  .عن مجهول يلمتقرير ع

2 6 
a1, a2, b1 

& d1 

2 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 3 1 .تعيين الثوابت الفيزيائية للمجهول 
a1, a2, b1 

& d1 

3 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 تعيين صنف الذائبية للمجهول. 
1 3 

a1, a2, b1 

& d1 

4 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 3 1 . تحضير المشتقات الصلبة للمجهول 
a1, a2, b1 

& d1 

5 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 6 2 . تحليل وتشخيص العناصر في المركب العضوي المجهول 
a1, a2, b1, 

b2, c1, c2 

& d1 

6 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 تشخيص المجموعة الوظيفية للمجهول. 
2 6 

a1, a2, b1, 

c2 & d1 

7 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 للمجهول التحليل الطيفي .(IR & UV/Vis.) 2 6 
a1, a2, b1, 

b2, c1, c2 

& d1 

8 
  عضوي مجهولاستراتيجيات التعرف على هوية مركب. 

 تأكيد هوية المجهول. 
1 3 

a1, a2, b1, 

b2, c1, c2, 

d1 & d2 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 12 

س.   36

 === عملية

 

vii. استراتيجيات التدريس : Teaching Strategies 

 المتبعة تراتيجياتاالس إستراتيجيات تدريس معمول بها

  المحاضرة التفاعليةLectures √ 

  الحوار والمناقشةdiscussion √ 

  العصف الذ نيBrainstorming √ 

 حل المشكالت Problem solving √ 
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  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical 

presentations&                 

√ 

  الت بيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) √ 

 تطبيق ميداني في المصانع +

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects √ 

  التعلم الذاتيSelf-learning √ 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  √ 

 تبادل الخبرات بين ال مالء √ 
 

viii. والتكليفات االنش ة : Tasks and Assignments 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

Mar

k 

أسبوع 

 التنفيذ
Week Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1   يتضمن مجمرع  من ما طل التحليل  لطل   ل  فرديتكليف
ال يف   لتفاي ه  ر الت بؤ ب لت طي  الطيمي ط  للم ط  

 .مرضرع طل ماأل  
 5 فردي

 االسبوع

سابعال  

a1, a2, 
b1, b2, c1 

& d1 

2   بتقاااااااايم ال    لمجمرعااا ت ر تطلف طااال  جمةةةاعيتكليف
مجمرع  بجم  معلرم ت ر بي   ت عن  رع من ا راع التحليل 

 5 جماعي ال يف  ر     تق  ي  علمي      ه ي  الفصل الد اا .
االسبوع 

 الرابع

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2 & 

d2 

 === == Total Score   10 إجمالي الدرجة 

 

ix. التعلم تقييم : Learning Assessment 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم وعبأس

Week due 
 الدرجة
Mark 

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, c2, 

d1 & d2 2  كوزQuiz نهاية كل جزء 

 
5 3.3% a1, a2, b1, 

b2, c2, & 

d1 3 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

(theoretical) 

 20 13.4% (W8)الثامن 
a1, a2, b1, 

b2, c2, & 

d1 
4 

االسئلة المناقشة و التفاعل و 

 الشفهية
 5 3.3%  (W/)كل أسبوع

a1, a2, b1, 

b2, c2 & 

d1 
5 

نصفي + )العملي اختبار 

 (نهائي

Final & Mid Exam 

(practical) 

الخامس عشر و (W8)الثامن 

(W15) 
50 33.3% 

a1, a2, b1, 

b2, c1, c2, 

d1 & d2 
6 

 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

أو  (W16) عشر سادسال

 بحسب التقويم الجامعي
60 40% 

a1, a2, b1, 

b2, c2 & 

d1  Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

x. مصادر التعلم : Learning Resources   
 :  Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
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1. Robert, M. Silvertein; Francis, X. Webster; David, J. Kiemle, (2005). Spectrometric 

Identification of Organic Compounds,7th.ed.,  John Wiley & Sons, INC. 
2. D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, J. Vyvyan, (2009). Introduction to Spectroscopy, 

4th. ed., Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, USA. ISBN-13:978-0-495-11478-9, 
ISBN-10: 0-495-11478-2. 

 :Essential References المراجع المساندة  .3

1. L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman, (2007). Organic Structures from Spectra, 4th. ed., 
John Wiley & Sons LTD, Chichester New York Brisbane Toronto Singapore. 

2. Richards, S. A. ;  Hollerton, J. C., (2011). Essential Practical NMR for Organic Chemistry.  
John Wiley & Sons, Ltd. 

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

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 ومواقع اإلنترنت...  .4
http://www.springer.com/Organic Spectroscopy+chemistry/journal/ 

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

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

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

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

xi. المقرر الضواب  والسياسات المتبعة في: Course Policies 
 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أسففتاذ المقرر تقريرا بحضففور و ياب الطالب للقسففم ويحرم الطالب من دخول االمتحاا في حال تجاو   -

 اقرار الحرماا من مجلد القسم.% ويتم 25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

سي يسمح - ساعة عن محاضرة واحدة في الفصل الدرا ، و إذا  للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع 

تكرر ذلك مرة أخريحذرالطالب شفففففففويا من أسففففففتاذ المقرر, ما لم يكن لد  الطالب عذر مقبول، وعند عدم 

 دخول المحاضرة.االلتزام يمنع من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 % من الوقت المحدد لالمتحاا. 51ال يسمح للطالب دخول االمتحاا النهائي بعد انقضاء  -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحاا النهائي تطبق اللوائح الفاصة بنيام االمتحاا في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

 يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها. -

 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درية التكليف الذي تأخر في تسليمل. -

 :Cheatingالغش  5

 قيام الطالب بالغش في االمتحاا النصفي أو النهائي تطبق عليل الئحة شؤوا الطالب.في حال ثبوت  -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرية المفصصة للتكليف. -

تطبق الالئحة في حالة ويود شفص ينتحل شفصية طالب ألداء االمتحاا نيابة عنل    :Plagiarismاالنتحال  6

 .الفاصة بذلك

عند كتابة االيابة يستفدم فقط القلم الحبر الجاف االسود و اال رق ويمنع  :Other policiesسياسات أخرى  7

الجافة و السفائلة  )بما فيها االحمر و  ةالحبر الملون, أقالم الرصفا  و االقالم  (Corrector)اسفتفدام المبيض 

   مشتقاتل(.

يمنع اسففففففتفدام التلفوا المحمول )الموبايل( كسلة حاسففففففبة أو ألي  رض كاا, و بالتالي يمنع دخول الطالب   -

 , كما يمنع دخول الطالب بأي نوع من انواع االسلحة. لقاعة االمتحاا بالتلفوا المحمول

http://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?page=1&term=Richards%2C+S%2E+A%2E&restrictBy=author
http://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?page=1&term=Hollerton%2C+J%2E+C%2E&restrictBy=author
http://www.springer.com/Organic%20Spectroscopy+chemistry/journal/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-Spectroscopy-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
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ثل كتابة اخر  م فقط , و يمنع اسففتفدامها ألي أ راض االمتحااعلى أسففئلة  لإليابةم كراسففة االيابة تسففتفد -

اليابة ا, وفي حال مفالفة ذلك لن ينير في كراسة  شكاوي أو شرح ليروف الطالب االيتماعية أو المرضية

 و لن يتم تصحيحها و سيتم الرفع بنتائج التقويم سالفة الذكر بدوا نتيجة االمتحاا النهائي.

أسففم الطالب و باقي بياناتل المطلوبة و عن أي كراسففة إيابة لم يدوا علي  الفها  مسففئولأسففتاذ المقرر  ير  -

 الموضح تفاصيلها في  الف كراسة االيابة الفاريي.

يبلغ الطالب بأنشففطة التقويم و كيف سففيتم تو يع الدريات )المعتمدة للمقرر( على مفتلف االنشففطة وذلك قبل  -

 لنهائية و النصفية.اخضاع الطالب ألي نوع من أنواع أنشطة التقويم بما فيها االمتحانات التحريرية ا

 

 

 

 

 

 

 

  2020/2021العام الجامعي: 

 (Organic Spectroscopy) تحليل الطيفي العضويال :خطة مقرر

i. معلومات عن طستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name 

 خالد حسين محمدأ.م.د/

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

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

.drkhaled26@yahoo.com 

dr.kh.hussein69@gmail.co

.m 

2h/da

y 

2h/W 
     

 

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

 اسم المقرر  .1
Course Title 

الـطـيفي الـعضويالتحليل   

(Organic Spectroscopy) 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

 والفصل الدراسيالمستوى   .4
Study Level and Semester 

 األولالفصل الدراسي /لرابعاالمستوى 

4th. Year/1st. Semester  

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

 للبيولوجيينكيمياء عضوية و  (1كيمياء عامة )
 General Chemistry (1), Org. Chemi. for Biologists 

 (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن   .6
 Co – requisite 

 عملي التحليل الطيفي العضوي.

Practical Organic Spectroscopy 

mailto:drkhaled26@yahoo.com
mailto:dr.kh.hussein69@gmail.com
mailto:dr.kh.hussein69@gmail.com
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7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 

 نبات/كيمياءبرنامج بكالوريوس 

(B.Sc. Botany/Chemistry Program) 

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 اللغة العربية + اللغة االنجليزية()

Arabic & English Language 

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the course 

 قسم العلوم الحياتية –كلية العلوم  –جامعة صنعاء 
Sana'a University – Faculty of Science – Biology 

Department  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. وصف المقرر : Course Description 
الطيفي الوصفي العضوي في دراسة كيمياء النبات و تفسير  لمبادئ و دور التحلي شرح يهدف هذا المقرر الى

التفاعل المتبادل بين الضوء بكل صوره )مناطق الطيف الكهرومغناطيسي( ومكونات النبات الكيميائية  ةنتيج

الطيفي العضوي  لالنقية من خالل اربع من طرق التحليل الطيفي العضوي , كما يهدف الى توضيح اهمية التحلي

ثات الكيميائية لبيئة النبات وبعض امراض في تقييم مكونات النبات الكيميائية طبيا و اقتصاديا و في تحليل الملو

مقدمة عن ماهية االطياف ومفهوم الطيف  ىعل فصله األول. و يشمل هذا المقرر في النبات المستحثة كيميائيا

 اربعة فصولفي  تفصيلالكهرومغناطيسي و بعض المفاهيم و القوانين االساسية ذات الصلة , كما يشمل على 

القياس الطيفي و (Elemental Analysis)تحليل العناصر  :و الغرض منها  ليةلطرق التحليل الطيفي التا

 ;  (NMR Spectroscopy)الرنين النووي المغناطيسي  يةفاطيم ; (Mass Spectrometery) للكتل

 .UV/Vis)االشعة المرئية و فوق البنفسجية  يةفاطيم و (IR Spectroscopy)األشعة تحت الحمراء  يةفاطيم

Spectroscopy)  في نهاية كل فصل لحل مشكالت و مسائل تتعلق بالبناء و التركيب  مارين تطبيقيةو ت

 ة المفصولة من النبات. العضوي اتالكيميائي للمركب

iv. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes 

(CILOs): 

 : على أنبعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا 

a1 -  األطياف و الطيف الكهرومغناطيسي بعلم  ذات الصلة و الحقائق االساسيةالمفاهيم المبادئ و يستعرض

    .للضوءكمفهوم دقيق 

a2 -  العضففوي المفتلفة  طرق التحليل الطيفيصففف ي(UV/Vis.- IR – NMR & MS)  مميزا بينها و

و التركيب الكيميائي ألهم المركبات العضففوية الشففائع توايدها في  ءكيفية اسففتفدامها في تعريف البنا

 األنواع النباتية المفتلفة. 

b1 -  المسفففتفلصفففة من  و التركيب الكيميائي للمركبات العضفففوية  ءبالبنا ذات الصفففلة يحلل بدقة المعلومات

    النبات. التحاليل الطيفية لمكونات النبات الكيميائية و ذلك لرسم صورة واضحة لكيمياء

b2-   ( لتصفففنيف التحليل الطيفي يوظف الصفففورة العامة الكيميائية عن كل نبات )المسفففتمدة من تفسفففير نتائج

 النبات كيميائيا ويغرافيا و لتفسير بعض امراض النبات الكيميائية. 

c1 -  لبيئة النبات.ينفذ عمليا تحاليل طيفية لتعريف التركيب الكيميائي و هوية أهم الملوثات الكيميائية 

c2 -   بة نيريا في يا و يطبق المعلومات و المفاهيم و الحقائق المكتسفففففف ية طب بات الكيميائ تقييم مكونات الن

 اقتصاديا باستفدام طرق التحليل الطيف العضوي المفتلفة. 

d1 -  تفسفففير في تحليل و االمانة العلميةمارس المهنة بسفففلوك يعكد بصفففدق االخالق المهنية في التعامل و ي

 و المقدرة على العمل ضمن فريق متفصص.  العضوي فالطي
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d2 -   لنبات  اليمني لجمع و التصنيف العلمي ل المناسبةنصات العلمية المو يستفدم تكنولوييا المعلومات

بلغة و  تجسد االلمام ةعلمي تقاريرصيا ة معلومات من دراسات كيميائية سابقة عن نباتات مماثلة و

 .منهج البحث

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الساعا

ت 

 الفعلية
Con. 

H 

1 
 مقدمة عامة

General 

Introduction 

 : مقدمة استهاللية 

 تعريفات 

  الهدف من و أهمية و دور تعيين التركيب الكيميائي

 للمركبات في مجال كيمياء النبات. 

  .المبادئ االساسية للتحليل الطيفي 

  .الضوء و االشعة )الطيف( الكهرومغناطيسية 

 .)المادة )تعريفها , حاالتها , طرق تصنيفها 

  )الطيف )تعريفل , اسبابل , انواعلSpectrum :. 

W1 & W2 4 

2 

 القياس الطيفي للكتل

Mass 

Spectrometry  

(MS) 

  دور و مسفففففاهمة هذا التحليل في تعريف مقدمة عن

التركيفففب و البنفففاء الكيميفففائي لمكونفففات النبفففات 

 الكيميائية االساسية النقية.

 نففيففريفففة الففقففيفففاس الففطففيفففففي لففلففكففتفففل (Mass 

Spectrometry). 

  يها  القياس  (Mass Spectrometer)   
  تحضير العينة(Sample Preparation). 
  طيف الكتلة(Mass Spectrum)  . 
 .أنماط التكسير االساسية في المركب 
 .اعتماد نمط التكسير على نوعية المركب العضوي 

  طيف الكتلة لمركب عضوي طبيعي نقي فحص

 مجهول.

  تعيين الصيغة الجزيئية لمركب عضوي طبيعي

 نقي .

 .ملفص الفصل 

 .تمرينات و مسائل 

W3, W4 

& W5 6 

3 

مطيافية الرنين النووي 

 المغناطيسي

Nuclear Magnetic 

Resonance 

Spectroscopy  

(NMR 

Spectroscopy) 

  دور و مسفففففاهمة هذا التحليل في تعريف مقدمة عن

التركيفففب و البنفففاء الكيميفففائي لمكونفففات النبفففات 

 الكيميائية االساسية النقية.

 نيريفففة الرنين النووي المغنفففاطيسففففففي (NMR 

Theory). 

 يها  القياس و تجهيز العينة 

W6, W7 

& W8 6 
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  (Spectrophotometer & Sample 

Preparation) 
   طيف الرنين النووي المغناطيسي البروتوني و

 المعلومات المستفلصة منل.

  مطيافية الفرقية(NOE). 

  13-للكربوا طيف الرنين النووي المغناطيسي 

 )               NMR Spectrum-C13.( 

  مطيافية الرنين النووي المغناطيسي ثنائية البعد 

(2D-NMR)                             

 .استفدامات الرنين النووي المغناطيسي 

 .ملفص الفصل 

 تمرينات و مسائل. 

 - W9 (نظري) اختبار نصف الفصل 4

5 

مطيافية االشعة تحت 

 الحمراء

Infrared 

Spectroscopy  

(IR Spectroscopy) 

  دور و مسفففففاهمة هذا التحليل في تعريف مقدمة عن

التركيفففب و البنفففاء الكيميفففائي لمكونفففات النبفففات 

 الكيميائية االساسية النقية.

 الطيف  نيريففة القيففاس بففاألشففففففعففة تحففت الحمراء(

 (االهتزا ي

 يها  القياس و تجهيز العينة 

 (Spectrophotometer & Sample 

Preparation) 

  االشعة تحت الحمراء و المعلومات طيف

 .المستفلصة منل

 طيف االشعة تحت الحمراء استراتيجية تفسير. 

  العوامل المؤثرة على موقع و شففففكل و شففففدة حزمة

 .االمتصا 

 تمرينات و مسائل 

W10, 

W11& 

W12 
6 

6 

مطيافية االشعة فوق 

 البنفسجية/المرئية

Ultraviolet/Visible 

Spectroscopy 

(UV/Vis. 

Spectroscopy) 

  دور و مسفففففاهمة هذا التحليل في تعريف مقدمة عن

التركيفففب و البنفففاء الكيميفففائي لمكونفففات النبفففات 

 الكيميائية االساسية النقية.

 نيرية القياس الطيفي االلكتروني 

 استفدام قوانين االمتصا  لبير و المبرت. 

 يها  القياس و تجهيز العينة 

 (Spectrophotometer & Sample 

Preparation) 

 طيف االشعة فوق البنفسجية و المرئية 

 في القياس الطيفي االلكتروني كواشف اال احة 

 عن ماذا نبحث في طيف الـــUV/Vis.. 

 استفدامات االشعة فوق البنفسجية و المرئية  . 

 الطيف المرئي و اللوا في المركبات الكيميائية. 

 تطبيقات القياس الطيفي االلكتروني 

  مسائلتمرينات و 

W13, 

W14& 

W15 
6 

 - W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 7

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

14 28 

 

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

الر

 قم
 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   
 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 
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Ord

er 

1 

 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول. 

  شاااارر نظري و عملي إلجراءات السااااالمة و االمان و قواعد العمل في معامل

 الكيمياء العضوية.

  عن  يلماالحتراق ال كيفياة كتااباة تقرير علفحص االولي للمجهول و اختباار ا

  .مجهول

W1 & W2   6 

2 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 تعيين الثوابت الفيزيائية للمجهول. 
W3 3 

3 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 تعيين صنف الذائبية للمجهول. 
W4 3 

4 
  مركب عضوي مجهولاستراتيجيات التعرف على هوية 

 تحضير المشتقات الصلبة للمجهول . 
W5 3 

5 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 تحليل وتشخيص العناصر في المركب العضوي المجهول . 
W6 & W7 6 

 - W8   (Midterm Exam)  الفصل نصف اختبار 6

7 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

  المجموعة الوظيفية للمجهولتشخيص. 
W9 & W10   6 

8 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول 

 للمجهول التحليل الطيفي .(IR & UV/Vis.) 
W11 & 

W12 6 

9 
 استراتيجيات التعرف على هوية مركب عضوي مجهول. 

 تأكيد هوية المجهول. 
W13 6 

 - Final Exam  W14 اختبار نهاية الفصل )عملي(  8

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

12 
  36 
. س

  عملية

 

vi. استراتيجيات التدريس : Teaching Strategies 

 تراتيجيات المتبعةاالس إستراتيجيات تدريس معمول بها

  المحاضرة التفاعليةLectures √ 

  الحوار والمناقشةdiscussion √ 

  العصف الذ نيBrainstorming √ 

 حل المشكالت Problem solving √ 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical 
presentations&                 

√ 

  الت بيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) √ 

 تطبيق ميداني في المصانع +

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects √ 

  التعلم الذاتيSelf-learning √ 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  √ 

 تبادل الخبرات بين ال مالء √ 

 

  vii.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
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Week 

Due 

1   يتضمن مجمرع  من ما طل التحليل ال يف   لتفاي ه لطل   ل  فرديتكليف  
 .ر الت بؤ ب لت طي  الطيمي ط  للم ط  مرضرع طل ماأل  

 5 فردي
االسبوع 

سابعال  

2   بتقاااااااايم ال    لمجمرعاا ت ر تطلف طاال مجمرعاا  بجم   جمةةاعيتكليف
معلرم ت ر بي   ت عن  رع من ا راع التحليل ال يف  ر     تق  ي  علمي     

  ه ي  الفصل الد اا .
 5 جماعي

االسبوع 

 الرابع

 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

 %3.3 5 نهاية كل جزء Quizكوز  2

3 
 )نظري( اختبار نصف الفصل

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

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

5 
 (نصفي + نهائي)العملي اختبار 

Final & Mid Exam (practical) 

الخامس و (W8)الثامن 

 (W15)عشر 
50 33.3% 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

أو  (W16) عشر سادسال

 بحسب التقويم الجامعي
60 40% 

 % Total  150 100 المجموع 

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

1. Robert, M. Silvertein; Francis, X. Webster; David, J. Kiemle, (2005). Spectrometric 
Identification of Organic Compounds,7th.ed.,  John Wiley & Sons, INC. 

2. D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, J. Vyvyan, (2009). Introduction to Spectroscopy, 
4th. ed., Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, USA. ISBN-13:978-0-495-11478-
9,ISBN-10: 0-495-11478-2. 

اندة المراجع المس.   2  Essential References: 

1. L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman, (2007). Organic Structures from Spectra, 4th. ed., 

John Wiley & Sons LTD, Chichester New York Brisbane Toronto Singapore. 

2. Richards, S. A. ;  Hollerton, J. C., (2011). Essential Practical NMR for Organic Chemistry.  

John Wiley & Sons, Ltd. 

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

61006-7. 

المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .  3 Electronic Materials and Web Sites etc. 

http://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?page=1&term=Richards%2C+S%2E+A%2E&restrictBy=author
http://www.ebooks.com/searchapp/searchresults.net?page=1&term=Hollerton%2C+J%2E+C%2E&restrictBy=author
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http://www.springer.com/Organic Spectroscopy+chemistry/journal/ 

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

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

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

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

 

x.  الضواب  والسياسات المتبعة في المقرر: Course Policies 
 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 بذلك.% من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء 75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أسااتاذ المقرر تقريرا بحضااور و ياب الطالب للقساام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة عن محاضرة واحدة في الفصل الدراسي، و إذا  يسمح -

تكرر ذلك مرة أخرى يحذر شاافويا من أسااتاذ المقررال ما لم يكن لدى الطالب عذر مقبول، وعند عدم االلتزام 

 يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 % من الوقت المحدد لالمتحان. 51ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي بعد انقضاء  -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ويحدد مواعيد تسااااااليمها وضااااااوابط تنفيذ التكليفات  يحدد أسااااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصاااااال -

 وتسليمها.

 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. -

 :Cheatingالغش  5

 الطالب.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤون  -

 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

 :Other policiesسياسات أخرى  7

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

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

لي يمنع دخول الطالب يمنع اساااتخدام التلفون المحمول )الموبايل( ك لة حاسااابة أو ألي  ر  كانال و بالتا  -

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

تسااااتخدام كراسااااة االجابة لالجابة على أساااائلة األمتحان فقط ال و يمنع اسااااتخدامها ألي أ را  اخرى مثل  -

الفة ذلك لن ينظر في كراساة كتابة شااكاوي أو شاارر لظروف الطالب االجتماعية أو المرضاايةال وفي حال مخ

 االجابة و لن يتم تصحيحها و سيتم الرفع بنتائج التقويم سالفة الذكر بدون نتيجة االمتحان النهائي.

أساتاذ المقرر  ير مساؤول عن أي كراساة إجابة لم يدون علي  الفها أسام الطالب و باقي بياناته المطلوبة  -

 لخارجي.و الموضح تفاصيلها في  الف كراسة االجابة ا

يبلغ الطالب بأنشاااطة التقويم و كيف سااايتم توزيع الدرجات )المعتمدة للمقرر( على مختلف االنشاااطة وذلك  -

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