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  Course Specifications مواصفات مقرر :

 Organic Chemistry (4) Aromatic)االروماتية :  كيمياء (4)كيمياء عضوية 

Chemistry) 
 

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

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 كيمياء االروماتية (4)كيمياء عضوية  

Organic Chemistry (4) Aromatic Chemistry 

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 

 المستوى الثانلث/الفصل الدراسي الثاني

3rd. Year/2nd. Semester  

5.  

 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 (3)و  (1)( و كيمياء عضوية 1كيمياء عامة )

General Chemistry (1), Org. Chemistry(1) 

& (3) 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 أطياف  (4)كيمياء عضوية 

Organic Chemistry (4) Spectroscopy 

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 Languuage 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 

 النظام الفصلي

Semester System 

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 أ.م.د/خالد حسين محمد

 النواتج الطبيعيةأستاذ الكيمياء العضوية المشارك و كيمياء 

11.  
 تاريخ اعتماد مواصفات المقرر

Date of Approval 

 

 

ii. وصف المقرر : Course Description 

ااروماتية بما يهدف هذا المقرر الى توضيييا المبا و و المهاهيا ااسيياسييية لكيمياء المركباو العضييوية 

فيها المههوم الكيميائي للخاصييييييية ااروماتية   صيييييييبة كيكولن للبنأيم وبنائن وأها الخواب ال امعة  لبناء 

المركباو العضييييييوية التي تمنةها صييييييهة ااروماتية بما فيها ااتد  هوكه والتي تميأها تم بااي المركباو 

لعضوي تلى خواصن الهيأيائية و الكيميائية. و يشمه هذا العضوية  و اثر الصهة ااروماتية البنائية للمركب ا

المقرر في مةتواه تلى تصيني  و وصي  تام  لخواب هذه المركباو وبنائها الكيميائي و حيرف تهصييلي مم 

حيث البناء  التسييييييمية  الخواب الهيأيائية  ترض التةضييييييير و التهاتتو فقر لعائتو المركباو العضييييييوية 

لةلقة التالية : المركباو العضييييوية ااروماتية مت انسيييية الةلقة الهيروكربونية  أحييييباه ااروماتية مت انسيييية ا

نانثريم( و أها  ثاليم  اانثراسيييييييم و الهي قة  النه عد   الةل ناو( و مت قة  البنأيم و ااري ية الةل حا  البنأيم( أ
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اتية غير مت انسة الةلقة مشتقاتها  و ايدخه ضمم مةتوى هذا المقرر أي  راسة للمركباو العضوية ااروم

 كونن سيتا  راستها بالتهصيه ضمم مقرر منهصه  مركباو غيرمت انسة الةلقة( 

 

iii. مخرجات تعلم المقرر : Course Intended Learning Outcomes 

(CILOs) 

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

a1 -   سية لكيمياء المركباو العضوية ااروماتية واهمية الخاصية ااروماتية و  ورها شرف المبا و و المهاهيا ااسا ي

    في التمييأ بيم هذا النوع مم المركباو و بااي المركباو العضوية.

a2 -  الهيأيائية و ترض  يصيييين  المركباو العضييييوية ااروماتية تصيييينيها  ايقا مبينا أها تائتتها و بنائها و خواصييييها

 تسميتها و اصطناتها و تهاتتتها المميأ .

b1-   يربر بيم الخاصيييية ااروماتية المميأ  لبناء المركباو العضيييوية ااروماتية و تبايم خواصيييها الهيأيائية و ترض

  اصطناتها و تهاتتتها الكيميائية مع بااي المركباو العضوية. 

b2 - التميييأبيم  فيخواب الهيأيائية و ترض ااصييييييطناع و أها التهاتتو الكيميائية يوظ  البناء الكيميائي و ال

تهسيييييير فاتليتها البيولوأية وأها  وفيالمركباو العضيييييوية ااروماتية مت انسييييية الةلقة وغيرمت انسييييية الةلقة 

 تطبيقاتها الصناتية. 

c1 -  هذه النوع مم المركباو  اخه المعامه الت ريبية يسييييييتخدم المعلوماو المكتسييييييبة لوضييييييع  لية تعامه  منة مع

 والتطبيقية الصناتية و ترض وااية و معال ة اضرار التعامه غير المدروس معها. 

c2 -  يصييييما تريقة تقييا تملية تبيم ابررالمركباو العضييييوية ااروماتية المسييييتخدمة في الصييييناتاو البتروكيماوية

 حياتنا اليومية و اثرها المستقبلي تلى البيئة.  و ور هذه المنت او الصناتية في 

d1 -   يمارس المعارف و المهاراو في الةهاظ تلى البيئة و حمايتها وفي بيئة العمه بطريقة تظهر سييييييلوكا اختايا

مميأبتعاونن مع ااخريم و يوحي بالمسؤولية و ااستقتلية في تطبيقها  وفي تعامتتن مع رمتئن و رؤسائن في 

 ه. العم

- d2   يسيييتخدم تكنولوأيا المعلوماو و أ واو البةث والكلماو المهتاحية الدايقة والمنصييياو االكترونية المناسيييبة ل مع

المعلوماو و البياناو ذاو الصييييييلة بم الن ويصيييييييبها في صييييييور  تقاريرتلمية  ايقة تبررمنه ية البةث و 

 الصياغة. 
 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج :مواءمة مخرجات تعلم 
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 -  يشييييييرف المبا و و المهاهيا ااسييييييياسييييييية لكيمياء

المركباو العضوية ااروماتية والعتاة بيم بعض 

خصيييائل المركب العضيييوي البنائية والخاصيييية 

 ااروماتية. 

A1 .   يوضا ماهية تلا الكيمياء والمبا و و النظرياو

وتن و القوانيم األساسية و التخصصية وفر

الرئيسية  وتتاتن ببااي العلوم األساسية و 

اسهاماتن في تهسير كثير مم الظواهر الطبيعية 

 و ما في الكون مم موا  و تاااو.

a2 –  يستعرض و يصن  المركباو العضوية ااروماتية

تصيييينيها  ايقا مبينا أها تائتتها و يصيييي  بنائها و 

A2  . يشرف ااتياف ترض تةليه واثباو التركيب

الكيميائي وترض تةضير و تهاتتو المركباو 

الكيميائية واواتد تسميتها وسلوكها في تهاتتتها 
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تسييميتها و اصييطناتها خواصييها الهيأيائية و ترض 

 و تهاتتتها المميأ .

والتبيراو المصاحبة لتهاتتتها وميكانيكية 

وحركية التهاته للمركباو العضوية وغير 

ويهرض بيم المركباو الكيميائية العضوية 

 المختلهة.

b1–  يربر بيم الخيياصييييييييية ااروميياتييية المميأ  لبنيياء

المركباو العضييييوية ااروماتية و تبايم خواصييييها 

الهيأيائية و ترض اصطناتها و تهاتتتها الكيميائية 

 مع بااي المركباو العضوية. 

B1  . يةد  ماهية الما   و حااتها وخواصها وترض

هها و تةليلها كما و نوتا وسلوكها و تصني

مصدر نشاتها والعتاة المتبا لة بيم الما   

  الة الموأة( والطي  الكهرومبناتيسي  

وتوظي  ذلك لتهسير سلوك الما   وتركيبها 

 الكيميائي.

b2 -  يوظ  البنيياء الكيميييائي و الخواب الهيأيييائييية و

الكيميائية في ترض ااصييييييطناع و أها التهاتتو 

التميييأبيم المركبييياو العضييييييويييية اارومييياتيييية 

مت انسييية الةلقة وغيرمت انسييية الةلقة وفي تهسيييير 

 فاتليتها البيولوأية وأها تطبيقاتها الصناتية.

B1  . يةد  ماهية الما   و حااتها وخواصها وترض

تصنيهها و تةليلها كما و نوتا وسلوكها و 

والعتاة المتبا لة بيم الما   مصدر نشاتها 

  الة الموأة( والطي  الكهرومبناتيسي  

وتوظي  ذلك لتهسير سلوك الما   وتركيبها 

 الكيميائي.

B5 .   يهسر خاصية التماثه الهراغي و البنائي في

تراكيب بعض المركباو الكيميائية و تأثيرها تلى 

 كامه الخواب بما فيها الطيهية و الضوئية.

c1- خدم المعلوماو المكتسبة لوضع  لية تعامه  منة يست

مع هيييذه النوع مم المركبييياو  اخيييه المعييياميييه 

الت ريبية والتطبيقية الصييييييناتية و ترض وااية و 

 معال ة اضرار التعامه غير المدروس معها.       

C1  .  يوظ  و يطبق تمليا المبا و و النظرياو

ااساسية و اافكار والقوانيم و الةقائق و 

المهاهيا الكيميائية  في اامم و الستمة و 

معاير  اا واو و ااأهأ  و التةليه و القياس 

وتصميا ت ارب معملية في م ااو الكيمياء 

المختلهة و الم ااو التطبيقية المرتبطة 

 بالكيمياء.

c2-  العضييوية يصييما تريقة تقييا تملية تبررالمركباو

ااروماتية المستخدمة في الصناتاو البتروكيماوية 

و ور هذه المنت او الصييناتية في حياتنا اليومية و 

 اثرها المستقبلي تلى البيئة.  

C1  يوظ  و يطبق تمليا المبا و و النظرياو .

ااساسية و اافكار والقوانيم و الةقائق و 

 المهاهيا الكيميائية  في اامم و الستمة و

معاير  اا واو و ااأهأ  و التةليه و القياس 

وتصميا ت ارب معملية في م ااو الكيمياء 

المختلهة و الم ااو التطبيقية المرتبطة 

 بالكيمياء.

C5  .  .يطبق الت ربة العملية في تملية صناتية    

d1-   يميييارس المعيييارف و المهييياراو بطريقييية تظهر

ااخريم و يوحي سييلوكا اختايا متميأبالتعاون مع 

بالمسيؤولية و ااسيتقتلية تند تطبيق هذه المعارف 

و المهاراو في بيئة العمه ويظهر نهس السلوك في 

تعامتتن مع رمتئن و رؤسيييييييائن في العمه و في 

 الةهاظ تلى البيئة وحمايتها. 

D2 .  يتةمه المسئولية فيما ي ب تلين مم االتأام

 .المهني واألختاي و حماية البيئة

D3 .  يتواصه بهاتلية مع رمتئن و رؤسائن في العمه

ويتعامه معها بطريقة مبنية تلى ااحترام 

 المتبا ل.

D5  .  يعمه في بيئاو متعد   الثقافاو ضمم م موتة

 .متخصصة بروف الهريق الواحد

d2-  يسييييييتخييدم تكنولوأيييا المعلوميياو و أ واو البةييث

االكترونية والكلماو المهتاحية الدايقة والمنصيييياو 

المناسييييبة ل مع المعلوماو و البياناو ذاو الصييييلة 

D1.  يتمثه ااختض المهنية سلوكا و ي يد مهاراو

ااتصال والتواصه تبر المنصاو العلمية 

المناسبة لنقه افكاره العلمية و معلوماتن إلى 
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v. : مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم 

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 
 

أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم 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-   مهييياهيا ل مبيييا و و ا ل يشيييييييرف ا

ية لكيمياء المركباو  ااسييييييياسيييييي

ااروماتية والعتاة بيم العضوية 

بييعييض خصيييييييييائييل الييمييركيييب 

العضييييييوي البنائية والخاصييييييية 

 ااروماتية. 

 تتضمم  محاضرة تفاعلية 

 عرض كتابي و شفهي 
  في  عرض لميةيييياضيييييييير   ا

حيييييييرائا بواسيييييييطيية برنييامج 

.Data Show 

  مناقشةةةةةةةة وتلخيق أهم نقاط

مةةوضةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةرة 

بالمشيييييييياركة مع الطتب في 

 .نهاية المةاضر 

 امتحان تحريري 

 نصهي 

 نهائي 

  كور(Quizzes) 

  ية المةاضييييييير  في أسةةةةةةةئلة شةةةةةةةفهية ها ن

 المةاضر  نهسها.

  تقويم المناقشة والمشاركة في تلخيق

 .المحاضرة

 التقويم الذاتي  

بأتتن ااأاباو النموذأية لكه أمتةان بعد 

 اامتةان مباحر .

a2-   يسييييتعرض و يصيييين  المركباو

العضوية ااروماتية تصنيها  ايقا 

مبينا أها تائتتها و يصي  بنائها 

ية و ترض  ها الهيأيائ و خواصيييييي

تسميتها و اصطناتها و تهاتتتها 

 المميأ .

 تتضمم  محاضرة تفاعلية 

 عرض كتابي و شفهي 
  في  عرض لميةيييياضيييييييير   ا

حيييييييرائا بواسيييييييطيية برنييامج 

.Data Show 

  مناقشةةةةةةةة وتلخيق أهم نقاط

مةةوضةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةرة 

المشيييييييياركة مع الطتب في بي

 .نهاية المةاضر 

 امتحان تحريري 

 نصهي 

 نهائي 

  كور(Quizzes) 

  ية المةاضييييييير  في أسةةةةةةةئلة شةةةةةةةفهية ها ن

 المةاضر  نهسها.

  تقويم المناقشة والمشاركة في تلخيق

 .المحاضرة

 التقويم الذاتي  

 

 باستراتيجية التدريس والتقويم :    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( 

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

b1-   يربر بيم الخاصييييييية ااروماتية

المميأ  لبناء المركباو العضييوية 

ااروميياتييية و تبييايم خواصييييييهييا 

الهيأيائية و ترض اصيييييطناتها و 

 تتضمم  محاضرة تفاعلية 

 عرض كتابي و شفهي 
  في  عرض لميةيييياضيييييييير   ا

حيييييييرائا بواسيييييييطيية برنييامج 

.Data Show 

 امتحان تحريري 

 نصهي 

 نهائي 

  كور(Quizzes) 

  ية المةاضييييييير  في أسةةةةةةةئلة شةةةةةةةفهية ها ن

 المةاضر  نهسها.

بم الن ويصيييييييبها في صييييييور  تقاريرتلمية  ايقة 

تبررمنه ية البةث و الصيييياغة لتبا لها مع رمتئن 

 و المختصيم بالم ال.

ااخريم بطريقة  منة تةهظ حقوض الملكية 

 الهكرية.

D4 . .  يستخدم تكنولوأيا المعلوماو و برامج الةاسوب

ذاو العتاة بم الن في البةث وفي صياغة 

التقارير العلمية مع اإللمام بلبة البةث والعلوم 

 .الةديثة
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تهييياتتتهيييا الكيمييييائيييية مع بيييااي 

 المركباو العضوية. 

 قشةةةةةةةة وتلخيق أهم نقاط منا

مةةوضةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةرة 

بالمشيييييييياركة مع الطتب في 

 .نهاية المةاضر 

  تقويم المناقشة والمشاركة في تلخيق

 .المحاضرة

 التقويم الذاتي  

b2-    الييبيينييياء الييكيييييمييييييائييي و يييوظيي

ئيييية و ترض  يأييييا ه ل لخواب ا ا

ااصييييييطنييياع و أها التهييياتتو 

بييم  يأ ي ي م ت ل في ا ئيييية  مييييا ي ك ل ا

المركباو العضييييييوية ااروماتية 

مت انسيييية الةلقة وغيرمت انسيييية 

الةلقييية وفي تهسييييييير فييياتليتهيييا 

تهيييا  يقيييا طب يولوأيييية وأها ت ب ل ا

 الصناتية.

 تتضمم  محاضرة تفاعلية 

 عرض كتابي و شفهي 
  في  عرض لميةيييياضيييييييير   ا

حيييييييرائا بواسيييييييطيية برنييامج 

.Data Show 

  مناقشةةةةةةةة وتلخيق أهم نقاط

مةةوضةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةرة 

بالمشيييييييياركة مع الطتب في 

 .نهاية المةاضر 

 امتحان تحريري 

 نصهي 

 نهائي 

  كور(Quizzes) 

  ية المةاضييييييير  في أسةةةةةةةئلة شةةةةةةةفهية ها ن

 المةاضر  نهسها.

  تقويم المناقشة والمشاركة في تلخيق

 .المحاضرة

 الذاتي التقويم  

 

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

 والتقويم :

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

c1-  يسييييييتخدم المعلوماو المكتسييييييبة

لوضييييييع  لية تعامه  منة مع هذه 

اليينييوع مييم الييمييركييبييياو  اخيييه 

المعييياميييه الت ريبيييية والتطبيقيييية 

الصيييييينيياتييية و ترض وايياييية و 

معييال يية اضييييييرار التعييامييه غير 

    المدروس معها.    

 تتضمم  محاضرة تفاعلية 

 عرض كتابي و شفهي 
  في  عرض لميةيييياضيييييييير   ا

حيييييييرائا بواسيييييييطيية برنييامج 

.Data Show 

  مناقشةةةةةةةة وتلخيق أهم نقاط

مةةوضةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةرة 

بالمشيييييييياركة مع الطتب في 

 .نهاية المةاضر 

 امتحان تحريري 

 نصهي 

 نهائي 

  كور(Quizzes) 

  ية المةاضييييييير  في أسةةةةةةةئلة شةةةةةةةفهية ها ن

 المةاضر  نهسها.

  تقويم المناقشة والمشاركة في تلخيق

 .المحاضرة

 التقويم الذاتي  

c2-  يصيييييييما تريقييية تقييا تمليييية

تييبييررالييمييركييبييياو الييعضيييييييويييية 

اارومييياتيييية المسييييييتخيييدمييية في 

الصيييييناتاو البتروكيماوية و ور 

هييذه المنت يياو الصيييييينيياتييية في 

حياتنا اليومية و اثرها المسيييتقبلي 

 تلى البيئة.  

 تتضمم  محاضرة تفاعلية 

 عرض كتابي و شفهي 
  في  عرض لميةيييياضيييييييير   ا

حيييييييرائا بواسيييييييطيية برنييامج 

.Data Show 

  تييدريبيياو و مةيياكييا  لبعض

التطبيقيياو الصييييييينيياتييية لهييذا 

 النوع مم المركباو.

  مناقشةةةةةةةة وتلخيق أهم نقاط

مةةوضةةةةةةةةو  الةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةرة 

بالمشيييييييياركة مع الطتب في 

 .نهاية المةاضر 

 امتحان تحريري 

 نصهي 

 نهائي 

  كور(Quizzes) 

  ية المةاضييييييير  في شةةةةةةةفهية أسةةةةةةةئلة ها ن

 المةاضر  نهسها.

  تقويم المناقشة والمشاركة في تلخيق

 .المحاضرة

 التقويم الذاتي  

 

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

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 
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d1-  يتمثه اختض المهنة سييييييلوكا في

تعامتتن مع رمتئن و رؤسييييييائن 

في العمييه و كييه مم ليين تتايية 

العمه ضيييمم فريق بعملن و ي يد 

و يةرب مهنييييا تلى الةهييياظ 

 تلى البيئة وحمايتها. 

 يدرج ضمن المحاضرات 
 ضمم  مواضيع توعية

 المةاضراو.  

 ألها الموااع  عرض كتةةابي

االكترونييية و المنصيييييييياو 

العلمية و منه ياو البةث 

 المناسبة. 

 تكليف جماعي 

  الطتب يتا بتقسيا

لم موتاو و تكل  كه 

م موتة ب مع معلوماو 

متكاملة تم تطبيقاو 

صناتية لهذا المركباو 

في واحد  فقر مم 

 الصناتاو البتروكيماوية 

  تبادل المعلومات بين

المجموعات عن مختلف 

 التطبيقات الصناعية.

  تقويا السييييييلوك العام اثناء حه مسييييييائه

الكور وختل مةيياضييييييراو الهصيييييييه 

 الدراسي. 

 لتكليفات و الواجباتا 

  تقويا استيعاب الطتب للمعلوماو حول

 موضوتاو التكليهاو حههيا و كتابيا. 

   تقويا مسييييييياهماو كه تالب مم افرا

الييميي ييمييوتيييية فييي أييمييع الييمييعييلييوميييياو و 

 صياغتها.

 تقويم تبادل المجموعات للمعلومات. 

  تقويا اسيييييييتيعيياب تتب كييه م موتيية

 لموضوتاو بااي الم موتاو. 

  الذاتيالتقويم  

 .بعرض تقاريرتلمية نموذأية مماثلة 

d2-  يسيييييتخدم تكنولوأيا المعلوماو و

المصطلةاو و المنصاو العلمية 

المناسبة ل مع و تبا ل المعلوماو 

ذاو الصييييلة بالكيمياء العضييييوية 

مع رمتئن و المختصيييم بالم ال 

و كتييابيية تقيياريرتلمييية  ايقيية و 

 منه ية بكه أديد و مهيد.

  يةةةةةدرج ضةةةةةةةةةةةمةةةةةن أولةةةةةى

 .المحاضرات

 ألها الموااع  عرض كتةةابي

االكترونييية و المنصيييييييياو 

العلمية و منه ياو البةث 

 المناسبة.

   عرض باسةةةةةةتخدام اجهزة

لبعض التقييارير و  العرض

اابةيياا العلمييية و تريقيية 

 و منه ية كتابتها.

 لكه تالب ب مع  تكليف فردي

معلوماو و بياناو تم  ور 

مم  منتج صناتي واحد فقر

منت او الصناتاو 

البتروكيماوية  القائمة تلى 

هذا النوع مم المركباو(  في 

حياتنا اليومية وترض تقييا 

 اثره المستقبلي تلى البيئة. 

  تبادل المعلومات بين الطالب 

 التكليفات و الواجبات 

  .تقييا اسلوب كتابة التقارير 

 .تقويا منه ية البةث و حداثة المراأع 

  كه تالب بموضيييييييوع تقويا اسيييييييتيعاب

تقريره و بطريقة أمع البياناو و صيييياغة 

 التقرير و المراأع المستخدمة.

 تقويم تبادل االطالب للمعلومات. 

  تقويا المام كه تالب بموضييوتاو بااي

 رمتئن.

 التقويم الذاتي  

  بعرض تقاريرتلمية نموذأية

 لموضوتاو مماثلة.

 

vi.  محتوى المقرر :موضوعات Course Content  
 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري :  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

 : الفصل األول

مبادئ ومفاهيم 

 أساسية

 : مقدمة استهاللية 

  حرف أها مخرأاو التعلا المقصو   مم

 المقرر.

  .تأويد الطتب بأها المراأع للمقرر 

   تأويد الطتب بأها الموااع االكترونية

 و المنصاو العلمية و منه ياو البةث. 

2 4 

a1, a2 

b1, b2, 

c1 & 

d2 
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Fundamental 

Principle & 

Concepts 

  تلخيل و مراأعيية ألها موضيييييييوتيياو

الكيمياء العضيييييوية ذاو الصيييييلة التي تا 

 تدريسها في مقراترسابقة. 

  المركبات االروماتية و المفهوم الكيميائي

 لألروماتية:

 كولن للبنأيمبناء كي 

 ثباو البنأيم 

 ثباو البنأيم و خواصن الكيميائية 

 ثباو البنأيم وحرار  هدرأة البنأيم 

 البناء الةديث للبنأيم 

  المركبات العضةةوية و الخاصةةية االروماتية

: 

  ية للمركب نائ العتاة بيم خصيييييييائل ب

 العضوي و الخاصية ااروماتية. 

  ااتد  هوكه(Huckel's Rule) 

 ت العضوية االروماتية:تصنيف المركبا 

  المركباو العضييوية ااروماتية مت انسيية

 الةلقة.

  مركباو اروماتية مت انسييييييية الةلقة

 هيروكربونية. 

  مشيييييييتقييياو المركبييياو اارومييياتييييية

 مت انسة الةلقة الهيروكربونية.

 .مركباو اروماتية غيرمت انسة الةلقة 

  المركبات االروماتية و الالروماتية و غير

 االروماتية :

Aromatic, Antiaromatic and Nonaromatic 

Compounds 

  ية في الكيمياء مركبات عضةةةةةةةوية ارومات

  .الحيوية

  أطياف المركبات العضوية االروماتية فوق

 البنفسجية و المرئية. 

 التطبيقات الصناعية للمركبات االروماتية 

2 

 : الفصل الثاني

كيمياء المركبات 

االروماتية 

الهيدروكربونية 

متجانسة الحلقة أحادية 

 )اشباه البنزين( :

Chemistry of 

Homomonocyclic 

Aromatic 

Hydrocarbones 

(Benzenoid): 

 

كيمياء البنزين و 

االرينات )مشتقات 

البنزين الهيروكربونية( 

كمركبات أروماتية 

متجانسة و أحادية 

 الحلقة

  .تسمية مشتقات البنزين 

 تسمية حائعة 

 تسمية اايوباك 

  .مصادر و طرق تحضيرالبنزين 

 .تفاعالت البنزين و مشتقاته 

 تهاتتو حلقة 

 تهاتتو السلسلة ال انبية 

 : الفاعلية و التوجيه في مشتقات البنزين 

 : تصني  الم موتاو البديلة 

 م موتاو منشطة و موأهة أورثو- 

 بارا. 

 م موتاو مخملة و موأهة أورثو- 

 بارا. 

  موأهة ميتا.  -الم موتاو المخملة 

  أثر الم موتاو البديلة تلى الهاتلية و

 التوأين :

  تأثير الم موتاو المانةة و الساحبة

 تروناو تلى الهاتلية. لأللك

 : مشتقات الكيل بنزين 

2 4 

a1, a2 

b1, c1 

& d2 
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Chemistry of 

Benzene & 

Arenes (Benzene 

Hydrocarbon 

Derivatives) as 

Homomonocyclic 

Aromatic 

Hydrocarbons  

Compounds 

 الكيه  الهاتلية و التوأين في مشتقاو

 بنأيم

  تهاتتو السلسلة ال انبية  الهل نة و

 ااكسد (

 كاتيون بنأيه و الكاتيوناو البنأيلية 

 : مشتقات الكينيل للبنزين 

 .ثباو مشتقاو الكينيه بنأيم المقترنة 

  ااضافة للرابطة المأ وأة في الكينيه

 بنأيم.

 : تطبيقات الصناعية 

3 

 الفصل الثالث :

كيمياء مشتقات 

المركبات االروماتية 

الهيدروكربونية 

متجانسة الحلقة أحادية 

 )اشباه البنزين( :

Chemistry of 

Derivatives of 

Homomonocyclic 

Aromatic 

Hydrocarbones 

(Benzenoid): 

 

كيمياء الهاليدات و 

 االمينات االروماتية 

Chemistry of 

Halides Aryl 

(Ar-X) & 

Aromatic 

Amines (Ar-

)2NH 

  Amines :األمةةةيةةةنةةةةات ا رومةةةةاتةةةيةةةةة 

Aromatic   

 الصيغة العامة والبناء الكيميائي 

  التصنيف و التسمية 

 .تسمية األميناو ااروماتية 

 تسمية امتف ااميناو 

 .الخواص العامة 

  الخواب الهيأيائية 

  الخواب الكيميائية 

  ترض التةضير 

 )التهاتتو  ااتدية ااميناو 

  أمالح الديازونيومDiazonium Salts 
 ترض التةضير و التهاتتو 

  تطبيقاو تلى أستخدام أمتف الديارونيوم

 في ااصطناع الكيميائي. 

  Halidesالهاليدات ا روماتية 

Aromatic 

 الصيغة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

  الخواص الفيزيائية 

 الخواص الكيميائية  

 ترض التةضير 

   الهل نة المباحر 

  الهل نييية غير المبييياحييييييير   تهييياتيييه

 ساندماير(

  التهاتتو 

  تهييياتتو ااسيييييييتبيييدال اارومييياتي

 االكتروفيلي 

 تهاتتو ااستبدال ااروماتي النيكليوفيلي.

3 6 

a1, a2 

b1, c1, 

d1 & 

d2 

4 

 الفصل الرابع : 

كيمياء مشتقات 

المركبات االروماتية 

الهيدروكربونية 

متجانسة  الحلقة 

أحادية )اشباه البنزين( 

: 

Chemistry of 

Derivatives of 

Homomonocyclic 

Aromatic 

 Phenols :الفينوالت

 الصيغة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

 الخواص الحامضية للفينوالت 

  الخواص الفيزيائية للفينوالت 

 الخواص الكيميائية للفينوالت 

   ترض التةضير 

  ترض التةضيرالمعملية 

 ترض التةضيرالصناتية 

 التهاتتو 

  تهاتتو كسر رابطةO-H  

3 6 

a1, a2 

b1, c1 

& d2 
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Hydrocarbones 

(Benzenoid): 

 

كيمياء االفينوالت و 

االلدهيدات و الكيتونات 

 ا االروماتية 

Chemistry of 

Phenols and 

Aromatic 

Aldehydes & 

Ketones  

  

 

  تهياتتو ااسيييييييتبيدال االكتروفيلييية

 تلى الةلقة ااروماتية.

 تهاتتو األكسد  و ااختأال 

 األلدهيدات و الكيتونات االروماتية 

 Aldehydes & Ketones romaticA  

 الصيغة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

  الخواص الفيزيائية 

 الخواص الكيميائية  

 لتلدهيداو ترض التةضير 

 مم التولويم و مشتقاتن 

  أختأال كلوريداو األحماض  تهاته

 رورنمند(

  كوخ  –أصطناع أاترمان 

Gattermann-Kock 

Synthesis      

 صطناع أاترمان لأللدهيداو أ 

Gattermann Synthesis for 

Aldehydes        

  تيمان –تهاته ريمر 

Reimer Tieman Reaction 

Gattermann Synthesis for 

Aldehydes 
   تهيييياتييييه أرينيييييارGrignard 

Reaction :  

Gattermann Synthesis for 

Aldehydes         
 للكيتوناو ترض التةضير 

  كرافت -أسيلة فريدل 

 أستخدام مركباو الكا ميوم 

  أستخدام كاح  أرينيار 

 تهاتتو األلدهيداو و الكيتوناو 

 . تهاتتو ااكسد 

 .تهاتتو ااختأال 

 تهاته كانيأارو 

 تهاتتو ااضافة 

 التهاته مع مشتقاو األمونيا 

5 

 الفصل الخامس :

كيمياء مشتقات 

المركبات االروماتية 

الهيدروكربونية 

متجانسة الحلقة أحادية 

 )اشباه البنزين( :

Chemistry of 

Derivatives of 

Homomonocyclic 

Aromatic 

Hydrocarbones 

(Benzenoid): 

 

 األحماض الكربوكسيلية االروماتية

: Aromatic Carboxylic Acids 

 الصيغة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

 لفيزيائية  ا الخواص 

 الخواص الكيميائية  

  ترض التةضير 

  أكسيييييييييد  الكةواو و األلييدهيييداو

 المقابلة

 أكسد  الكيتو البنأيم 

  أستخدام كاح  أرينيار  

  لمركباو النترايهالتةله المائي        

 تهاته كولب  Kolbe Reaction 

  التهاتتو 

 تهاتتو تكويم أمتف األحماض 

  تهاته أختأال ااحماض 

2 4 

a1, a2 

b1, b2, 

c1, c2 

& d2 
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كيمياء األحماض 

الكربوكسيلية و 

أحماض السلفونيك 

 االروماتية 

Chemistry of 

Aromatic 

Carboxylic Acids  

& Aromatic 

Sulfonic Acids  
 

  تهاتتو تكويم مشييييتقاو ااحماض

 ااميداو  ااستراو  اانهيدريداو 

 و هاليداو ااحماض(.

  تهياتتو ااسيييييييتبيدال االكتروفيلييية

 تلى الةلقة ااروماتية.

  نأع م موتة الكربوكسيه.تهاته 

  حةةةةامضةةةةةةةيةةةةة االحمةةةةاض الكربوكسةةةةةةةيليةةةةة

 االروماتية و العوامل المؤثرة عليها.

  األحماض الكربوكسةةيلية ثنائية الكربوكسةةيل

 .و تطبيقاتها

 

 أحماض السلفونيك االروماتية 

  Sulfonic acids Aromatic 

 الصيغة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

  الخواص الفيزيائية 

 الخواص الكيميائية  

 ترض التةضير 

 سلهنة البنأيم و التولويم 

   .سلهنة الهينول  النهثاليم و اانيليم 

 تهاتتو ااستبدال 

  .تهاتتو تؤ ي لتكويم البنأيم 

  تهاتتو تؤ ي لتكويم الهينواو 

  .تهاتتو تؤ ي لتكويم اانيليم 

  تيهيييياتيتو تيؤ ي ليتييكييوييم حيمييض

 البنأويك. 

 ويم الثيوفينول. تهاتتو تؤ ي لتك 

  تهيياتتو تكويم مشيييييييتقيياو ااحميياض

 ااميداو  ااسيييييتراو  اانهيدريداو و 

 هاليداو ااحماض(.

6 

 الفصل السادس :

كيمياء المركبات 

االروماتية 

الهيدروكربونية 

متجانسة الحلقات 

المتعددة )اشباه 

 البنزين( :

Chemistry of 

Homomulticyclic 

Aromatic 

Hydrocarbones 

Compounds 

(Benzenoid): 

: 

كيمياء النفثالين, 

االنثراسين و 

الفيننثرين, كمركبات 

أروماتية هيدرو 

كربونية متجانس و 

 متعدد الحلقة

  . البناء الكيميائي 

  الةةةمةةةركةةةبةةةةات االرومةةةةاتةةةيةةةةة تصةةةةةةةةةنةةةيةةةف

الهيةةةدروكربونيةةةة متجةةةانسةةةةةةةةةة الحلقةةةات 

 المتعددة )اشباه البنزين( :

 

 Naphthaleneالنفثالين 

 الخواص الفيزيائية للنفثالين و تركيبه 

 تسمية مشتقات النفثالين 

   الخواص الكيميةةةةائيةةةةة للنفثةةةةالين و بع

 مشتقاته

 ضير النهثاليم و بعض مشتقاتنترض تة 

 تهاتتو النهثاليم 

    ااكسد 

 ااختأال 

 تهاتتو ااستبدال االكتروفيلية 

 االنثراسين و الفيننثرين 

Anthracene & Phenanthrene 

 بناء االنثراسين و الفيننثرين 

  ين و ثراسةةةةةةة لالن ئيةةةةة  يزيةةةةا ف ل لخواص ا ا

 الفيننثرين

 تسمية مشتقات االنثراسين و الفيننثرين 

2 4 

a1, a2 

b1, c1 

& d2 
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Chemistry of 

Naphthalene, 

Anthracene & 

Phenanthrene as 

Homomulticyclic 

Aromatic 

Hydrocarbones 

Compounds 

  ين و ثراسةةةةةةة ئيةةةةة لالن كيميةةةةا ل الخواص ا

 الفيننثرين

  ترض التةضير 

 التهاتتو النهثاليم 

    ااكسد 

 ااختأال 

 .تهاتتو ااستبدال االكتروفيلية 

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      

2      

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

vii.  : استراتيجيات التدريسTeaching Strategies 

 االستراتيجيات المتبعة إستراتيجيات تدريس معمول بها

  المحاضرة التفاعليةLectures √ 

  الحوار والمناقشةdiscussion √ 

  العصف الذهنيBrainstorming √ 

 حل المشكالت Problem solving √ 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical 

presentations&                 

√ 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) - 

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects √ 

  التعلم الذاتيSelf-learning √ 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  √ 

 تبادل الخبرات بين الزمالء √ 

 

 

viii.  : االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments 

 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 
نو  

التكليف 

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبو  

 التنفيذ

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 
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)فردي/ 

 تعاوني(
Week 

Due 

 لكه تالب ب مع معلوماو و بياناو تم  ور  تكليف فردي

منتج صناتي واحد فقر مم منت او الصناتاو البتروكيماوية 

في حياتنا اليومية وترض  القائمة تلى المركباو األروماتية(  

 .تقييا اثره المستقبلي تلى البيئة

 5 فردي
ااسبوع 

 السابع

a1, a2, b1, b2, 

c1, c2 d1 & d1 

 يتا بتقسيا الطتب لم موتاو و تكل  كه  تكليف جماعي

صناتية لهذا م موتة ب مع معلوماو متكاملة تم تطبيقاو 

 . المركباو في واحد  فقر مم الصناتاو البتروكيماوية

 5 جماعي
ااسبوع 

 الرابع

a1, a2, b1, b2, 

c2, d1 & d2 

 === == Total Score   10إجمالي الدرجة 

 

 

x.  : مصادر التعلمLearning Resources   

 :  Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

1. 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. 

2. L. G. Wade, (2010), Organic Chemistry, 7th. ed., New Jersey, Pearson Education Inc., 

ISBN: 0-321-61006-7. 

 :Essential References المراجع المساندة  .2

1. Satyajit D. Sarker;  Lutfun Nahar, Chemistry for Pharmacy Students (General, Organic 

and Natural Product Chemistry). John Wiley & Sons Ltd, ( 2007). 

2. 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. 

ix. التعلم تقييم : Learning Assessment 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسبو  

 التقييم

Week due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %10 10 الثالث عشر

a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, d1 & d2 

نهاية كل  Quizكوز  2

 جزء

 

5 5% a1, a2, b1, b2, c2, 

& d1 
3 

 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

الثامن 

(W8) 
20 20% 

a1, a2, b1, b2, c2, 

& d1 

المناقشة و التفاعل و االسئلة  4

 الشفهية

كل 

  (W/)أسبو 

5 5% a1, a2, b1, b2, c2 

& d1 
5 

 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
- - - - 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

السادس 

عشر 

(W16)  أو

بةسب التقويا 

 ال امعي

60 60% 
a1, a2, b1, b2, c2 

& d1 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 
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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. 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. 

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

List of Journals : Helv. Chim. Acta,  Tetrahedron Letters, J. Org. Chem.  

 

xi. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

يقدم أسةةتاا المقرر تقريرا بحضةةور وغياب الطالب للقسةةم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

حاضرة إاا تأخر لمدة ربع ساعة عن محاضرة واحدة في الفصل الدراسي، و إاا للطالب حضور الم يسمح -

تكرر الك مرة أخرى يحذر شةةفويا من أسةةتاا المقرر, ما لم يكن لدى الطالب عذر مقبول، وعند عدم االلتزام 

 يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

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

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

التعيينات في بداية الفصةةةةةةل ويحدد مواعيد تسةةةةةةليمها وضةةةةةةوابط تنفيذ التكليفات يحدد أسةةةةةةتاا المقرر نو   -

 وتسليمها.

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

 :Cheatingالغش  5

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

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

 : Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخق 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 المبي   -

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

ي غرض كان, و بالتالي يمنع دخول الطالب يمنع اسةةةتخدام التلفون المحمول )الموبايل( ك لة حاسةةةبة أو أل  -

 لقاعة االمتحان بالتلفون المحمول, كما يمنع دخول الطالب بأي نو  من انوا  االسلحة.

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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مثل  تسةةةةتخدام كراسةةةةة االجابة لالجابة على أسةةةةئلة األمتحان فقط , و يمنع اسةةةةتخدامها ألي أغراض اخرى -

راسةة لمرضةةية, وفي حال مخالفة الك لن ينظر في ككتابة شةةكاوي أو شةةرح لظروف الطالب االجتماعية أو ا

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

أسةتاا المقرر غير مسةؤول عن أي كراسةة إجابة لم يدون علي غالفها أسةم الطالب و باقي بياناته المطلوبة  -

 ف كراسة االجابة الخارجي.و الموضح تفاصيلها في غال

يبلغ الطالب بأنشةةةطة التقويم و كيف سةةةيتم توزيع الدرجات )المعتمدة للمقرر( على مختلف االنشةةةطة والك  -

 قبل اخضا  الطالب ألي نو  من أنوا  أنشطة التقويم بما فيها االمتحانات التحريرية النهائية و النصفية.

 

  2020/2021العام الجامعي: 
 

 ( كيمياء أروماتية4كيمياء عضوية ) :خطة مقرر
Organic Chemistry (4) Aromatic Chemistry 

a. معلومات عن أستاا 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

MON 

 الثالثاء

TUE 

 األربعاء

WED 

 الخميس

THU 

البريد 

 اإللكتروني

E-mail 

.drkhaled26@yahoo.com 

.dr.kh.hussein69@gmail.com 

2h/day 

2h/W 
     

 

i.  المقرر : معلومات عامة عنGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
  ( كيمياء أروماتية 4عضوية ) كيمياء

Organic Chemistry (4) Aromatic Chemistry 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجمو 

Total 
 محاضرات

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

 28 - - ساعتان/اسبو 

 ساعة

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 الثانلث/الفصل الدراسي الثاني

3rd. Year/2nd. Semester  

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  

 (3)و  (1)( و كيمياء عضوية 1كيمياء عامة )

General Chemistry (1), Org. Chemistry(1) & 

(3) 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

 Co – requisite 
 أطياف  (4)كيمياء عضوية 

Organic Chemistry (4) Spectroscopy 

mailto:drkhaled26@yahoo.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 

 برنامج بكالوريوس نبات/كيمياء

(B.Sc. Botany/Chemistry Program) 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 

 )اللغة العربية + اللغة االنجليزية(

Arabic & English Languuage 

9.  

 مكان تدريس المقرر
Location of teaching the course 

 قسم الكيمياء –كلية العلوم  –جامعة صنعاء 

Sana'a University – Faculty of Science – Chemistry 

Department  

 

 

 

 

 

ii. وصف المقرر : Course Description 

هذا المقرر الى توضيييا المبا و و المهاهيا ااسيياسييية لكيمياء المركباو العضييوية ااروماتية بما يهدف 

فيها المههوم الكيميائي للخاصييييييية ااروماتية   صيييييييبة كيكولن للبنأيم وبنائن وأها الخواب ال امعة  لبناء 

تميأها تم بااي المركباو  المركباو العضييييييوية التي تمنةها صييييييهة ااروماتية بما فيها ااتد  هوكه والتي

العضوية  و اثر الصهة ااروماتية البنائية للمركب العضوي تلى خواصن الهيأيائية و الكيميائية. و يشمه هذا 

المقرر في مةتواه تلى تصيني  و وصي  تام  لخواب هذه المركباو وبنائها الكيميائي و حيرف تهصييلي مم 

ترض التةضييييييير و التهاتتو فقر لعائتو المركباو العضييييييوية  حيث البناء  التسييييييمية  الخواب الهيأيائية 

ااروماتية مت انسيييية الةلقة التالية : المركباو العضييييوية ااروماتية مت انسيييية الةلقة الهيروكربونية  أحييييباه 

نانثريم( و أه ثاليم  اانثراسيييييييم و الهي قة  النه عد   الةل ناو( و مت قة  البنأيم و ااري ية الةل حا  ا البنأيم( أ

مشتقاتها  و ايدخه ضمم مةتوى هذا المقرر أي  راسة للمركباو العضوية ااروماتية غير مت انسة الةلقة 

 كونن سيتا  راستها بالتهصيه ضمم مقرر منهصه  مركباو غيرمت انسة الةلقة( 

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes 

(CILOs): 

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

a1 -  -   يشيييرف المبا و و المهاهيا ااسييياسيييية لكيمياء المركباو العضيييوية ااروماتية واهمية الخاصيييية ااروماتية و

     ورها في التمييأ بيم هذا النوع مم المركباو و بااي المركباو العضوية.

a2 -  العضيييوية ااروماتية تصييينيها  ايقا مبينا أها تائتتها و بنائها و خواصيييها الهيأيائية و ترض  يصييين  المركباو

 تسميتها و اصطناتها و تهاتتتها المميأ .

b1-   يربر بيم الخاصيييية ااروماتية المميأ  لبناء المركباو العضيييوية ااروماتية و تبايم خواصيييها الهيأيائية و ترض

  لكيميائية مع بااي المركباو العضوية. اصطناتها و تهاتتتها ا

b2 -  التميييأبيم  فييوظ  البناء الكيميائي و الخواب الهيأيائية و ترض ااصييييييطناع و أها التهاتتو الكيميائية

تهسييييير فاتليتها البيولوأية وأها  وفيالمركباو العضييييوية ااروماتية مت انسيييية الةلقة وغيرمت انسيييية الةلقة 

 ة. تطبيقاتها الصناتي

c1 -  يسييييييتخدم المعلوماو المكتسييييييبة لوضييييييع  لية تعامه  منة مع هذه النوع مم المركباو  اخه المعامه الت ريبية

 والتطبيقية الصناتية و ترض وااية و معال ة اضرار التعامه غير المدروس معها. 

c2 -  الصيييناتاو البتروكيماوية يصيييما تريقة تقييا تملية تبيم ابررالمركباو العضيييوية ااروماتية المسيييتخدمة في

 و ور هذه المنت او الصناتية في حياتنا اليومية و اثرها المستقبلي تلى البيئة.  
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d1 -  وكا اختايا يمارس المعارف و المهاراو في الةهاظ تلى البيئة و حمايتها وفي بيئة العمه بطريقة تظهر سييييييل

ن و رؤسيييائن ااخريم و يوحي بالمسيييؤولية و ااسيييتقتلية في تطبيقها  وفي تعامتتن مع رمتئمميأبتعاونن مع 

 في العمه. 

- d2   يسييتخدم تكنولوأيا المعلوماو و أ واو البةث والكلماو المهتاحية الدايقة والمنصيياو االكترونية المناسييبة ل مع

  تقاريرتلمية  ايقة تبررمنه ية البةث و المعلوماو و البياناو ذاو الصييييييلة بم الن ويصيييييييبها في صييييييور

 الصياغة.

 

iv. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبو 

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 

 

 مبادئ ومفاهيم أساسية

Fundamental 

Principle & 

Concepts 

 : مقدمة استهتلية 

  المركبييياو اارومييياتيييية و المههوم الكيمييييائي

 لألروماتية:

 ثباو البنأيم و بنائن 

 : المركباو العضوية و الخاصية ااروماتية 

 :تصني  المركباو العضوية ااروماتية 

  غير المركبييياو اارومييياتيييية و الترومييياتيييية و

 ااروماتية :

  .مركباو تضوية اروماتية في الكيمياء الةيوية 

  أتييياف المركبيياو العضييييييوييية ااروميياتييية فوض

 البنهس ية و المرئية. 

 التطبيقاو الصناتية للمركباو ااروماتية 

W1 & 

W2 
4 

2 

كيمياء البنزين و االرينات 

)مشتقات البنزين 

الهيروكربونية( كمركبات 

أروماتية متجانسة و أحادية 

 الحلقة

Chemistry of 

Benzene & Arenes 

as 

Homomonocyclic 

Aromatic 

  .تسمية مشتقاو البنأيم 

  .مصا ر و ترض تةضيرالبنأيم 

 .تهاتتو البنأيم و مشتقاتن 

 : الهاتلية و التوأين في مشتقاو البنأيم 

 ي  الم موتاو البديلة :تصن 

  تأثير الم موتاو المانةة و الساحبة لأللكتروناو

 تلى الهاتلية. 

 : مشتقاو الكيه بنأيم 

W3, & 

W4 
4 
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Hydrocarbons  

Compounds 
 : مشتقاو الكينيه للبنأيم 

 : تطبيقاو الصناتية 

3 

كيمياء الهاليدات و االمينات 

 االروماتية 

Chemistry of 

Halides Aryl (Ar-X) 

& Aromatic Amines 

) 2NH-Ar( 

 

 

  Amines Aromatic :األمينات ا روماتية 

 الصيبة العامة والبناء الكيميائي 

  التصني  و التسمية 

 .الخواب الهيأيائية 

 الخواب الكيميائية 

  أمتف الديارونيومDiazonium Salts 

 ترض التةضير و التهاتتو 

  تلى أسييييييتخدام أمتف الديارونيوم في تطبيقاو

 ااصطناع الكيميائي. 
 

  Halides Aromaticالهاليدات ا روماتية 

 الصيبة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

  الخواب الهيأيائية 

  الخواب الكيميائية 

 ترض التةضير 

 . التهاتتو 

W5, W6 

& W7 
6 

 - W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 4

5 

 

كيمياء االفينوالت و 

االلدهيدات و الكيتونات ا 

 االروماتية 

Chemistry of 

Phenols and 

Aromatic 

Aldehydes & 

Ketones  

  

 

 Phenols :الفينوالت

 الصيبة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

 الخواب الةامضية للهينواو 

  الخواب الهيأيائية للهينواو 

 الخواب الكيميائية للهينواو 

   ترض التةضير 

 التهاتتو 

 األلدهيدات و الكيتونات االروماتية 

 Aldehydes & Ketones Aromatic  

 الصيبة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

  الخواب الهيأيائية 

  الخواب الكيميائية 

 لتلدهيداو ترض التةضير 

 للكيتوناو ترض التةضير 

 تهاتتو األلدهيداو و الكيتوناتا 

W9, W10 

& W11 
6 

6 

كيمياء األحماض 

الكربوكسيلية و أحماض 

 السلفونيك االروماتية 

Chemistry of 

Aromatic 

Carboxylic Acids  

 األحماض الكربوكسيلية االروماتية

: Aromatic Carboxylic Acids 

 الصيبة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

   الخواب الهيأيائية 

  الخواب الكيميائية 

W12 & 

W13 
4 
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& Aromatic 

Sulfonic Acids  

 

  ترض التةضير 

  التهاتتو 

  حامضييييييية ااحماض الكربوكسيييييييلية ااروماتية و

 العوامه المؤثر  تليها.

  يه و ية الكربوكسيييييي نائ ية ث األحماض الكربوكسيييييييل

 تطبيقاتها.

 أحماض السلفونيك االروماتية 

  Sulfonic acids Aromatic 

 الصيبة العامة والبناء الكيميائي 

  التسمية 

  الخواب الهيأيائية 

  الخواب الكيميائية 

 ترض التةضير 

 التهاتتو 

 تهاتتو ااستبدال 

  تقييياو ااحمييياض تهييياتتو تكويم مشييييييي

 ااميداو  ااسيييتراو  اانهيدريداو و هاليداو 

 ااحماض(.

 

 

كيمياء النفثالين,  

االنثراسين و الفيننثرين, 

كمركبات أروماتية هيدرو 

كربونية متجانس و متعدد 

 الحلقة

Chemistry of 

Naphthalene, 

Anthracene & 

Phenanthrene as 

Homomulticyclic 

Aromatic 

Hydrocarbones 

Compounds 

  . البناء الكيميائي 

   ماتيية الهييدروكربتصييييييني ية المركبياو اارو ون

 مت انسة الةلقاو المتعد    احباه البنأيم( :

 

 Naphthaleneالنفثالين 

 الخواب الهيأيائية للنهثاليم و تركيبن 

 تسمية مشتقاو النهثاليم 

 الخواب الكيميائية للنهثاليم و بعض مشتقاتن 

 

 االنثراسين و الفيننثرين 

Anthracene & Phenanthrene 

 بناء اانثراسيم و الهيننثريم 

 الخواب الهيأيائية لتنثراسيم و الهيننثريم 

 تسمية مشتقاو اانثراسيم و الهيننثريم 

 الخواب الكيميائية لتنثراسيم و الهيننثريم 

W14 & 

W15 
4 

 - W16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 7

 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   

 األسبو 

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1     

2     
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 Number of Weeks /and Contact Hoursاأمالي األسابيع والساتاو الهعلية  

Per Semester 
  

 

v.  : استراتيجيات التدريسTeaching Strategies 

 االستراتيجيات المتبعة إستراتيجيات تدريس معمول بها

  المحاضرة التفاعليةLectures √ 

  الحوار والمناقشةdiscussion √ 

  العصف الذهنيBrainstorming √ 

 حل المشكالت Problem solving √ 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical 

presentations&                 

√ 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) - 

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects √ 

  التعلم الذاتيSelf-learning √ 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  √ 

 تبادل الخبرات بين الزمالء √ 

 

xii.  : االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments 

 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نو  

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبو  

 التنفيذ

Week 

Due 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

 لكه تالب ب مع معلوماو و بياناو تم  ور  تكليف فردي

منتج صناتي واحد فقر مم منت او الصناتاو البتروكيماوية 

 القائمة تلى المركباو األروماتية(  في حياتنا اليومية وترض 

 .تقييا اثره المستقبلي تلى البيئة

 5 فردي
ااسبوع 

 السابع

a1, a2, b1, b2, 

c1, c2 d1 & d1 

 يتا بتقسيا الطتب لم موتاو و تكل  كه  تكليف جماعي

م موتة ب مع معلوماو متكاملة تم تطبيقاو صناتية لهذا 

 . المركباو في واحد  فقر مم الصناتاو البتروكيماوية

 5 جماعي
ااسبوع 

 الرابع

a1, a2, b1, b2, 

c2, d1 & d2 

 === == Total Score   10الدرجة  إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

viii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 
 موعد)أسبو ( التقويم

Week Due 
 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
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Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 %10 10 الثالث عشر

 %5 5 نهاية كل جزء Quizكوز  2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
 20 20% (W8)الثامن 

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

5 
 االختبارات العملية )النصفية و النهائية(

Practical Exam (Mid & Final) 
- - - 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

أو  (W16)السادس عشر 

 بةسب التقويا ال امعي
60 %60 

 % Total  100 100 المجمو  

 

ix.  : مصادر التعلمLearning Resources   
 :  Required Textbook(s) .  المراجع الرئيسة1

3. 1. 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. 

2. L. G. Wade, (2010), Organic Chemistry, 7th. ed., New Jersey, Pearson Education Inc., 

ISBN: 0-321-61006-7. 

 :Essential References .  المراجع المساندة 2
1. Satyajit D. Sarker;  Lutfun Nahar, Chemistry for Pharmacy Students (General, Organic 

and Natural Product Chemistry). John Wiley & Sons Ltd, ( 2007). 

2. 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. 

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. 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. 

5. 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. 

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

List of Journals : Helv. Chim. Acta,  Tetrahedron Letters, J. Org. Chem. 

 

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. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب  -

 % 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 -

ما لم يكن لدى الطالب عذر مقبول، وعند عدم االلتزام تكرر ذلك مرة أخرى يحذر شفويا من أستاذ المقرر, 

 يمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

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

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أستتتتتتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتليمها وضتتتتتوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

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

 : Cheating الغش 5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

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

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

يمنع اسةةةتخدام التلفون المحمول )الموبايل( ك لة حاسةةةبة أو ألي غرض كان, و بالتالي يمنع دخول الطالب   -

 ون المحمول, كما يمنع دخول الطالب بأي نو  من انوا  االسلحة.لقاعة االمتحان بالتلف

تسةةةةتخدام كراسةةةةة االجابة لالجابة على أسةةةةئلة األمتحان فقط , و يمنع اسةةةةتخدامها ألي أغراض اخرى مثل  -

كتابة شةةكاوي أو شةةرح لظروف الطالب االجتماعية أو المرضةةية, وفي حال مخالفة الك لن ينظر في كراسةة 

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

أسةتاا المقرر غير مسةؤول عن أي كراسةة إجابة لم يدون علي غالفها أسةم الطالب و باقي بياناته المطلوبة  -

 و الموضح تفاصيلها في غالف كراسة االجابة الخارجي.

سةةةيتم توزيع الدرجات )المعتمدة للمقرر( على مختلف االنشةةةطة والك يبلغ الطالب بأنشةةةطة التقويم و كيف  -

 قبل اخضا  الطالب ألي نو  من أنوا  أنشطة التقويم بما فيها االمتحانات التحريرية النهائية و النصفية.

 

 
 


