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  (مركبات حلقية غير متجانسة) 8:كيمياء عضوية مواصفات مقرر
  

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

1.  
 اسم المقرر

Course Title  
 Heterocyclic  

  حلقية غير متجانسة)(مركبات  8كيمياء عضوية 

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     2  

4.   
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  لفصل الدراسي الثانيا-المستوى الرابع  

5.   
 المتطلبات السابقة المقرر (إن وجدت)

Pre-requisites (if any) 
 )6يمياء عضوية (ك -) اروماتية 4كيمياء عضوية (

6.   
 )(إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 Noneال توجد 

7.   
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 قسم الكيمياء 

  

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي/انجليزي

9.  
  نظام الدراسة

Study System  
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد(و) 

Prepared By  

 أ.م. د/إلهام عبد الرحمن عبدهللا الطائفي   

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval  
 

 

  
  الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description:  

اهميتها اكساب الطالب معرفة جيدة وشاملة بالمركبات الحلقية غير المتجانسة ويهدف هذا المقرر الى 
مية جميع أنظمة المركبات الح من المقرر طرق تس ناعية. ويتض لقية غير التطبيقية في الكيمياء الطبية والص

لب بجميع االمتجانسة وتعريف الطالب بكيمياء الحلقات غير المتجانسة والحلقات المندمجة معها وتزويد الط
 طرق تخليق هذه المركبات وتفاعالتها باإلضافة الى األهمية البيولوجية لهذه المركبات. 

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد
a1 -  الحلقات غير المتجانسةيعرف على اسس وطرق تسمية أنظمة .   
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a2 - يصف طرق والية تحضير وتفاعالت الحلقات غير المتجانسة .  
b1-  .يستنتج النواتج المتوقعة في تحضير وتفاعالت المركبات الحلقية غير المتجانسة  

b2 - .يفسر ميكانيكية طرق التحضير والتفاعالت للمركبات الحلقية غير المتجانسة 
c1 -  المعرفة المكتسبة في تحديد هوية ونواتج التفاعالت الكيميائية.يستخدم مهارات  
d1-  برامج الكيمياء لمواكبة التطور. ويجيد استخدام التكنولوجيا  

 d 2- تقن مهارات االتصال مع زمالئه ومع المعلمين إليجاد تفسيرات علمية او حل مشاكل علميهي . 

  

iv .  التعلم للبرنامج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات 
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 -   مية أنظمة الحلقات غير س وطرق تس يعرف على اس
 المتجانسة.

A2- ل ي اف طرق تحلي رح االطي ش
ائي وطرق  ب الكيمي ات التركي واثب
ير للمركبات الكيميائية وقواعد  التحض
ا  اعالته ا في تف لوكه ا وس ميته تس
ا  اعالته ة لتف احب والتغيرات المص
وميكانيكية وحركية التفاعل للمركبات 
وية ويفرق بين  وية وغير العض العض

  المركبات الكيميائية المختلفة.
a2 –  ات غير اعالت الحلق ير وتف ة تحض ف طرق والي يص

ة.  انس ج ت م   ال
  

A4- ة ي ائي اعالت الكيمي نف التف ص
فها كما ونوعا بطريقة  المختلفة ويص

    علمية صحيحة.

b1–  يستنتج النواتج المتوقعة في تحضير وتفاعالت المركبات
 الحلقية غير المتجانسة.

B2- رعة ونواتج التفاعالت ي ر س فس
ية  يائ ها الكيم تائج تحاليل ية ون الكيميائ
تاز  ية تم قة علم يا بطري ف يا ووص كم

    بالضبط والدقة.
b2 -  ير والتفاعالت للمركبات ر ميكانيكية طرق التحض يفس

 الحلقية غير المتجانسة.
B5- ثل الفراغي ي ما ية الت علل خاص

ات  ب بعض المركب ائي في تراكي والبن
  الكيميائية وتأثيرها على خواصها. 

c1-   بة في تحديد هوية تخدم مهارات المعرفة المكتس يس
  ونواتج التفاعالت الكيميائية.

C2- اعالت ي اف والتف دم االطي تخ س
ة  ات الوظيفي المميزة لبعض المجموع

  ومهارات التحليل
خيص  ة في تش ب اس المكتس والقي
ر والمركبات الكيميائية وتحديد  العناص

 هويتها. 
d1-   ة اء لمواكب ا وبرامج الكيمي دام التكنولوجي تخ د اس يجي

  التطور.
D4- تخدم تكنولوجيا المعلومات ي س

وب ذات العالقة بمجاله  وبرامج الحاس
ارير  ة التق اغ ي ث وفي ص في البح
العلمية مع اإللمام بلغة البحث والعلوم 

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

 

تعلم التعليم وال مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجيةأوال: 

  :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs  

  استراتيجية التدريس
Teaching Strategies  

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies  

a1-   أنظمة الحلقات يعرف على اسس وطرق تسمية
 غير المتجانسة.

- المحاضرة التفاعلية
المناقشة  -التعلم الذاتي 

 والحوار

ات ت -كوز اتو-كليف  -اجب
في ان نص ان ا -امتح متح

  نهائي 

a2-   ير وتفاعالت الحلقات ف طرق والية تحض يص
 غير المتجانسة.

 -المحاضرة التفاعلية
  -المناقشة والحوار

اتت-كوز اتو -كليف  -اجب
ان  فيامتح ان ا -نص متح

 نهائي

 

  التقويم:    وثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجية التدريس 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies  

b1-    ير ة في تحض تنتج النواتج المتوقع يس
 وتفاعالت المركبات الحلقية غير المتجانسة.

ة اعلي رة التف اض  -المح
وار ح ة وال اقش ن م  -ال

 العصف الذهني

ات-كوز ات -تكليف  -واجب
في ان نص ان ا -امتح متح

 نهائي

b2-   ير والتفاعالت ر ميكانيكية طرق التحض يفس
 للمركبات الحلقية غير المتجانسة.

ة اعلي رة التف اض  -المح
ة والحوار حل  -المناقش

 العصف الذهني -المشكالت

ات-كوز ات -تكليف  -واجب
في ان نص ان ا -امتح متح

 نهائي

 

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

  :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs  

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies  

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies  

c1-   مهارات المعرفة المكتسبة في تحديد يستخدم
  هوية ونواتج التفاعالت الكيميائية.

ة والحوار ة  -المناقش دراس
العصف  -ل المشكالتح -حالة

  الذهني

يل -تكليفات  -اختبار تحص
في -واجبات  -امتحان نص

 امتحان نهائي

d2-  ال مع زمالئه ومع المعلمين إليجاد يتقن مهارات االتص
 تفسيرات علمية او حل مشاكل علميه. 

D5- فات ي قا عمل في بيئات متعددة الث
ة بروح  ص من مجموعة متخص ض

 الفريق الواحد. 
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      لتقويم:وارابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجية التدريس 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies  

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies  

d1- د استخدام التكنولوجيا وبرامج الكيمياء يجي

  لمواكبة التطور.

التعلم  -تيالتعلم الذا -سمنار
  المشكالت حل -التعاوني

اختبار  -المالحظة -التكليفات
ي -اداء ف ان نص ح ت  -ام

  امتحان نهائي
d2- تقن مهارات االتصال مع زمالئه ومع المعلمين ي

  إليجاد تفسيرات علمية او حل مشاكل علميه.

ة والحوار اقش لتعلم ا -المن
  شكالتحل الم -التعاوني

ات لتكليف ة -ا  -المالحظ
ة ابل  -تقييم اداء  -المق

في متحان ا -امتحان نص
  نهائي

  

v.  محتوى المقررموضوعات  Course Content 
                                  Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

  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 
مقدمة لكيمياء 
الحلقات غير 

  المتجانسة

  ة تعريف المركبات الحلقية غير المتجانس
ةت- نيف الحلقات الغبر متجانس أنظمة  -ص

ية  ة والخاص الحلقات غير المتجانس
 األروماتيه 

  ة انس ات غير المتج ة الحلق مي تس
ده او  ايرة واح ة على ذرة مغ المحتوي

 أكثر.
   ة انس ات غير المتج ة الحلق مي تس

المندمجة بالبنزين او بحلقات أخرى غير 
 متجانسة.

3 6 
a2, a4, 
d4 and 

d5 

2 

الحلقات 
الخماسية ذات 

ذرة واحدة 
 مغايرة

  البيرول -الثيوفين -الفيوران– 
 رق التحضير. ط-الخواص الفيزيائية 

  الثيوفين -الفيوران تفاعالت-
 . البيرول

2 4 

a2, a4, 
b2, b5, 
c2, d4 
and d5 

3 

الحلقات الخماسية 
ذات ذرة واحدة 

والمندمجة  مغايرة
 بالبنزين 

  دول ةالخوص الفيزي-االن الخواص  -ائي
ير  –الكيميائية  فاعالت ت –طرق التحض

 األندول 
   1   2 

a2, a4, 
b2, b5, 
c2, d4 
and d5 

4 

الحلقات 
السداسية ذات 

ذرة واحدة 
 مغايرة

 دين يري ب ل ة –ا ئي ا يزي ف ل لخواص ا -ا
 رق التحضير.ط -الخواص الكيميائية

  ن.االلكتروفيلي للبيريديتفاعالت األحالل  
 3   6 

a2, a4, 
b2, b5, 
c2, d4 
and d5 
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  .تفاعالت االحالل النيوكلوفيلي للبيريدين 

5 

الحلقات 
السداسية ذات 

ذرة واحدة 
مغايرة 

والمندمجة 
 بالبنزين 

  لكينولين و االيزوكينولين الخوص -ا
 الفيزيائية 

  ير  –الخواص الكيميائية  –طرق التحض
 الكينولين و االيزوكينولين.تفاعالت 

2 4 

a2, a4, 
b2, b5, 
c2, d4 
and d5 

6 
الحلقات 

الخماسية ذات 
 ذرتين مغايرتين 

 ير –الخواص  -االزوالت  -طرق التحض
 2 1 التفاعالت الكيميائية.

a2, a4, 
b2, b5, 
c2, d4 
and d5 

7 
الحلقات 

السداسية ذات 
 ذرتين مغايرتين 

 يرالطرق  –لخواص ا -االزينات  -تحض
 2 1 أنواع التفاعالت الكيميائية.

 
a2, a4, 
b2, b5, 
c2, d4 
and d5 

 

8 

األهمية 
البيولوجية 

للحلقات غير 
 المتجانسة

 االحماض  -حيويةاالمينات ال -القلويدات
 2 1 االمينية والبروتينات.

a2, a4, 
b2, b5, , 
d4 and 

d5 

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

14  28 === 

  

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

  الرقم
Order  

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics  

عدد 
  األسابيع

Number 
of 

Weeks  

الساعات 
  الفعلية

Contact 
Hours  

رموز 
مخرجات 

 التعلم
Course 
ILOs  

1      

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

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 
 التفاعلية المحاضرة Lectures  
 والمناقشة الحوار discussion  
 الذهني العصف Brainstorming  
 المشكالت حل Problem solving 
 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 
 والتكاليف والمهام المشروعات projects 
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 الذاتي التعلم Self-learning 
 التعاوني التعلم Cooperative Learning  
 الزمالء بين الخبرات تبادل 

  

vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

  م
No  

  االنشطة / التكليف
Assignments/ Tasks  

نوع التكليف 
  (فردي/ تعاوني)

  الدرجة المستحقة

Mark  

أسبوع 
  التنفيذ

Week Due  

  مخرجات التعلم
CILOs (symbols)  

 a2, a4, d4 and  الرابع 4  فردي  تكليفات منزلية  1
d5 

  اعداد ورقة بحثية  2
 التاسع 4  فردي

a2, a4, b2, b5, 
c2, d4 and d5 

 الرابع عشر 3  فردي جماعي/  عرض وتقييم أداء  3
a2, a4, b2, b5, c2, 

d4 and d5 

 === ==  Total Score    11إجمالي الدرجة   

  

vii . التعلم تقييم Learning Assessment: 

  الرقم
No. 

 أنشطة التقييم 
Assessment Tasks 

أسوع 
  التقييم
Week 
due 

  الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 
إلى الدرجة 

النهائية 
Proportion of 

Final 
Assessment  

  مخرجات التعلم
CILOs 
(symbols)  

1  
  التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments  
الرابع 
 عشر

11 %11 
a2, a4, b2, b5, 
c2, d4 and d5 

 2% 2 السادس  Quiz) 1كوز(  2
a2, a4, b2, c2, 

and d5 

  اختبار نصف الفصل  3
Midterm Exam  

  2% 25 الثامن
a2, a4, b2, b5, 
c2, d4 and d5 

  Quiz) 2كوز(  4
الثاني 
  عشر

2 25   
a2, a4, b2, c2, 

and d5 

5  
 اختبار نهاية الفصل (عملي)
Final Exam (practical)  

     

6  
  اختبار نهاية الفصل (نظري)

Final Exam (theoretical)  
السادس 

 عشر
60 %60 

a2, a4, b2, b5, 
c2, d4 and d5 

  Total  100  100 اإلجمالي%  ===  

 

  لنشر، بلد النشر).كتابة المراجع للمقرر (اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار ا:  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 

 ( ال تزيد عن مرجعين): Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
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 الحلقية غير  حمد بن عبد هللا اللحيدان، محمد ابراهيم حسن، سالم بن سليم الذياب، المركبات
 المتجانسة والحيوية، الطبعة الثانية، جامعة الملك سعود.

 John A. Joule and Keith Mills, Heterocyclic Chemistry Fifth Edition 2010, A 
John Wiley & Sons, Ltd., Publication. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
 

  ،ار الخريجي , الكيمياء العضوية، الطبعة الثانية، د1997حسن محمد الحازمي، محمد ابراهيم الحسن
 للنشر والتوزيع، الرياض.

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3
 

 البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي مثل برنامج chem draw   

 http://www.chem.gla.ac.uk/staff/stephenc/UndergraduateTeaching.html 
 http://www.chem.gla.ac.uk/staff/stephenc/teaching/HeterocycleLectures2011_2C12.pdf 

 

viii . الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies  
 الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح 

  : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
ي حال تجاوز فاالمتحان يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

مح - ي، و يس ل الدراس اعة لثالث مرات في الفص رة إذا تأخر لمدة ربع س ور المحاض إذا تأخر للطالب حض
 لمحاضرة.زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول ا

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ) دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ( -
 ة.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

تاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  - وابط تنفييحدد أس ليمها وض ل ويحدد مواعيد تس ذ التكليفات الفص
  وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5
 الطالب.ن في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤو -
 مخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة ال -

  :Plagiarismاالنتحال  6

 ذلكبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة  -
  :Other policiesسياسات أخرى  7

  أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات  -
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  )1(.............العام الجامعي: 
  

  (مركبات حلقية غير متجانسة)  8كيمياء عضوية  :خطة مقرر
 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course  

  االسم
Name  

أ.م. د/إلهام عبد الرحمن عبد هللا 
     الطائفي

الساعات المكتبية 
 (أسبوعيا)

Office Hours  
4  

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.   

  لية العلومك-جامعة صنعاء
00967773393919  

 السبت
SAT  

 األحد
SUN  

  االثنين
MON  

 الثالثاء
TUE  

  األربعاء
WED  

 الخميس
THU  

 البريد اإللكتروني
E-mail  

elham95@yahoo.com 
elhameltaifi@gmail.com  

       

 
ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course:  

1. 
  اسم المقرر
Course Title  

Heterocyclic   

  مركبات حلقية غير متجانسة

  المقرر ورقمهرمز  .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     2 
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  المستوى والفصل الدراسي .4
Study Level and Semester  

 لفصل الدراسي الثانيا-الرابع المستوى 

  المتطلبات السابقة للمقرر (إن وجدت) .5
Pre-requisites   

 )6يمياء عضوية (ك -) اروماتية 4كيمياء عضوية (

– Co )(إن وجدتالمتطلبات المصاحبة  .6

requisite  
 Noneال توجد 

7. 
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered  

 بكالوريوس كيمياء

  لغة تدريس المقرر .8
Language of teaching the course  

  عربي/انجليزي

  مكان تدريس المقرر .9
Location of teaching the course  لعلومكلية ا-قسم الكيمياء  

  الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description:  
  

املة بالمركبات الحلقية غير المتجا اب الطالب معرفة جيدة وش ة واهميتها يهدف هذا المقرر الى اكس نس
كبات الحلقية غير التطبيقية في الكيمياء الطبية والصناعية. ويتضمن المقرر طرق تسمية جميع أنظمة المر

ة والحلقات المند ة وتعريف الطالب بكيمياء الحلقات غير المتجانس ويد الطالب مجة معها وتزالمتجانس
  مركبات. بجميع طرق تخليق هذه المركبات وتفاعالتها باإلضافة الى األهمية البيولوجية لهذه ال

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
  : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -  عرف على اسس وطرق تسمية أنظمة الحلقات غير المتجانسة. ي  
a2 -  صف طرق والية تحضير وتفاعالت الحلقات غير المتجانسة. ي  

b1- نتج النواتج المتوقعة في تحضير وتفاعالت المركبات الحلقية غير المتجانسة. يست  

b2 - غير المتجانسة. فسر ميكانيكية طرق التحضير والتفاعالت للمركبات الحلقية ي  
c1 - ستخدم مهارات المعرفة المكتسبة في تحديد هوية ونواتج التفاعالت الكيميائية. ي  

d1 -  جيد استخدام التكنولوجيا وبرامج الكيمياء لمواكبة التطور. ي  

d 2 - تقن مهارات االتصال مع زمالئه ومع المعلمين إليجاد تفسيرات علمية او حل مشاكل علميهي.  

  

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

  الرقم
Order  

  الوحدات
(الموضوعات 

 )الرئيسة

Units  

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics  

 األسبوع
Week 
Due  

الساعات 
 الفعلية
Con. 

H  
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1 
مقدمة في كيمياء 

الحلقات غير 
 المتجانسة

  ة تعريف المركبات الحلقية غير نيف الحلقا-المتجانس ت تص
ة ية أنظمة الحلق -الغبر متجانس ة والخاص ات غير المتجانس

 األروماتيه.
 ة المحتوية على ذرة مغاير مية الحلقات غير المتجانس ة تس

 واحده او أكثر.
  ة المندمجة بالبنزين او مية الحلقات غير المتجانس تس

 بحلقات أخرى غير متجانسة.

  
  
  
األول 
الثاني 
  الثالث

 
 
 
6 

2 
الحلقات الخماسية 
ذات ذرة واحدة 

 مغايرة

  طرق -الخواص الفيزيائية  –البيرول -الثيوفين -الفيوران
  التحضير. 

  البيرول.-لثيوفين ا-تفاعالت الفيوران 

  
الرابع 

  والخامس

 
4 
 

3 

ية  الحلقات الخماس
دة  ذات ذرة واح
مغايرة والمندمجة 

 بالبنزين  

  دول ةا-االن ائي ة ا -لخوص الفيزي ائي طرق  –لخواص الكيمي
  فاعالت األندول.ت –التحضير 

 
  السادس

 
2 

4 
الحلقات السداسية 
ذات ذرة واحدة 

 مغايرة

 رق ط -يائيةالخواص الكيم-الخواص الفيزيائية –البيريدين
  التحضير.

 
  السابع 

2 

 )نظري( اختبار نصف الفصل 5
 

  الثامن 
 

6 
الحلقات السداسية 
ذات ذرة واحدة 

 مغايرة

 تفاعالت األحالل االلكتروفيلي للبيريدين 
   .تفاعالت االحالل النيوكلوفيلي للبيريدين  

  
التاسع   

  والعاشر
4 

7 

الحلقات السداسية 
ذات ذرة واحدة 

مغايرة والمندمجة 
 بالبنزين

  لخوص الفيزيائية ا-الكينولين وااليزوكينولين 
  فاعالت الكينولين ت –طرق التحضير –الخواص الكيميائية

 وااليزوكينولين

 الحادي
 عشر

والثاني 
 عشر

4 

8 
الحلقات الخماسية 

ذات ذرتين 
 مغايرتين

 الثالث  لتفاعالت الكيميائية.ا -رق التحضيرط –لخواص ا -االزوالت
 عشر

2 

9 
الحلقات السداسية 

ذات ذرتين 
 مغايرتين

 ات ير –الخواص  -االزين اعالت أ -طرق التحض نواع التف
 الكيميائية.

الرابع 
 عشر

2 

10 

األهمية 
البيولوجية 

للحلقات غير 
 المتجانسة

 الخامس  الحماض االمينية والبروتينات.ا -حيويةاالمينات ال -القلويدات
 عشر

2 

 سادسال )نظري( الفصل نهاية اختبار 11
 عشر

 

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

16 28 

           :         Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

  الرقم
Order  

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises    

  األسبوع
Week 
Due  

الساعات 
  الفعلية

Cont. H  
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1     

2     

3     

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

  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 
  Lectures التفاعلية المحاضرة -
  discussion والمناقشة الحوار -
  Brainstorming الذهني العصف -
 Problem solving المشكالت حل -
                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -
 projects والتكاليف والمهام المشروعات -
 Self-learning الذاتي التعلم -
  Cooperative Learning التعاوني التعلم -
 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 
  
  
  
  
  
  
  

  VII والتكليفات .  األنشطةTasks and Assignments: 

  م
No  

  النشاط/ التكليف
Assignments  

نوع 
التكليف 

(فردي/ 
  تعاوني)

الدرجة 
  المستحقة

Mark  

أسبوع 
  التنفيذ
Week 
Due  

 الرابع 4  فردي  تكليفات منزلية  1

 التاسع 4  فردي  اعداد ورقة بحثية  2
جماعي/   عرض وتقييم أداء  3

  فردي
الرابع  3

 عشر

  0Total Score 11  إجمالي الدرجة  

  

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

  م
No  

  أساليب التقويم
Assessment Method  

موعد(أسبوع) 
  التقويم

Week Due  

  الدرجة
Mark  

الوزن 
  %النسبي
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Proportion of 
Final 

Assessment  

1 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments  
 %11 11 الرابع عشر

 %2 2  السادس Quiz) 1( قصير اختبار 2

3 
 نظري( Midterm Exam نصفي اختبار

 ) وعملي
 %25 25  الثامن

   %2 2  الثاني عشر Quiz) 2( قصير اختبار 4

 --------------  ----     --------------        نهائي عملي اختبار 5

 % 60  60  السادس عشر نهائي تحريري اختبار 6

 % Total    100 100 المجموع 

  
viii.  مصادر التعلمLearning Resources  :لد النشر).(اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 

 

 (ال تزيد عن مرجعين): Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 

  ،نحمد بن عبد هللا اللحيدان ليم الذياب، محمد ابراهيم حس الم بن س ة و ، المركبات الحلقية غس ير المتجانس
 سعود. الحيوية، الطبعة الثانية، جامعة الملك

 Heterocyclic Chemistry" John A. Joule and Keith Mills, Fifth Edition 2010, A John 
Wiley & Sons, Ltd., Publication 

  :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5
 

  ،للنشر لخريجي ا, الكيمياء العضوية، الطبعة الثانية، دار 1997حسن محمد الحازمي، محمد ابراهيم الحسن
 والتوزيع، الرياض.

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6
 

  البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي مثل برنامج chem draw 
 

 http://www.chem.gla.ac.uk/staff/stephenc/UndergraduateTeaching.html 
 http://www.chem.gla.ac.uk/staff/stephenc/teaching/HeterocycleLectures2011_2C12.pdf

 
 الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد 

  : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية   1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

مح - ي، و يس ل الدراس اعة لثالث مرات في الفص رة إذا تأخر لمدة ربع س ور المحاض إذا تأخر للطالب حض
 لمحاضرة.زيادة عن ثالث مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول ا
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  الجمهورية اليمنية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

  جامعة صنعاء

  كلية العلوم

  

 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ) دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ( -
 ة.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

تاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  - وابط تنفييحدد أس ليمها وض ل ويحدد مواعيد تس ذ التكليفات الفص
  وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5
 الطالب.ن في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شؤو -
 مخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة ال -

  :Plagiarismاالنتحال  6

 ذلكبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة  -
  :Other policiesسياسات أخرى  7

  أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات  -

 
  

  
  
  
  
  
  


