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  Course Specifications مواصفات مقرر :

  : Phytochemistry نباتيةكيمياء 

i.  : معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  

1.  
 اسم المقرر
Course Title 

نباتية كيمياء   
Phytochemistry 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
اإلجمال

 ي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tuto

rial 

2  1 - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

 الثانيالرابع/الفصل الدراسي المستوى 

4th. Year/2nd. Semester  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
أحياء عامة, كيمياء عضوية (, 1كيمياء عامة )

 للبيولوجيين, تصنيف نبات و التحليل الطيفي العضوي

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 عملي كيمياء نباتية  و نباتات طبية و اقتصادية

7.  

 المقرردرس له يالبرنامج الذي 
Program (s) in which the course is 

offered 

 كيمياء/بكالوريوس نباتبرنامج 

(B.Sc. Botany/Chemistry Program) 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 

 )اللغة العربية + اللغة االنجليزية(

9.  
 نظام الدراسة

Study System 

 النظام الفصلي

Semester System 

1

0 . 

 مواصفات المقرر معد
Prepared By 

 .د/خالد حسين محمد.مأ

 أستاذ الكيمياء العضوية المشارك و كيمياء النواتج الطبيعية

 مواصفات المقرر تاريخ اعتماد  .11
Date of Approval 

 

 

ii. وصف المقرر : Course Description 
اكساااا الط ا المهاراا ال ةمة لتقيين نباتاا وأاشاااا البيلة اليمنية ادتاااا يا  إلىكيمياء نباتية مقرر يهدف 

 مكوناا النباا الكيميائية ماهية وطبيا كما يهدف إلى شرح أهن الطرق التي من خ لها يستطيع الط ا معرفة

و  اساااااتتداماتها أهن(, االيض االولي و نواتج االيض الثانويأو  نواتجبنوايها ) و مراحل تطورها العضاااااوية

 ان ما يميزهاو أهن اائ ا المركباا الكيميائية العضاااوية الممثلة لكل نوو, و  )كيميائيا وبيولوجيا( تااااني ها

 تضمنيوو أهن النباتاا و االاشاا الطبية الغنية بهذا النوو من المكوناا.  ي المركباا الكيميائية العضويةباد

لتمس اائ ا من المركباا العضوية الممثلة لمركباا النوو الثاني  ات ايلي مقدمة اامة و وص اهذا المقرر 

 تركيبلطرق اساااتت صاااها و فاااالها و تنقيتها من مااااا رها النباتية و وصااا  ل و  )نواتج االيض الثانوي(

و طرق اصااااااطنااها حيويا و معمليا و فااليتها البيولوجية و ا دة للمكوناا النباتية ال عالة النقية الكيميائي 

, باإلضاااااافة الى ار   و الماااااادرالنباتي و مودعغ اليغرافي الكيميائي تركيبال بكل من ال االية البيولوجية

  .متتار ألهن طرق تعري  تركيبها الكيميائي
 

iii.  : مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes 

(CILOs) 
 :على أنبعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا 
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a1 -   لطبيعية)بنوايها( و طرق تااااااني ها و أهن مااااااا رها ا مكوناا النباا الكيميائية أهن اائ ايوضااااا 

 بينها و بين بادي المركباا العضوية.  مميزاو  ستتداماتهاو أ النباتية

a2 – ال اااالطرق االساااتت   و مبينا  مراحل تقيين نباتاا وأاشااااا البيلة اليمنية ادتااااا يا وطبيا يشااارح 

و العائ ا التابعة لها باإلضااااااافة لطرق تعري  التركيب  المناساااااابة للمكوناا النباتية ال عالة التنقيةو

  اا النقية.كونالكيميائي المناسبة للم

b1 -  تركيبها الكيميائي و مميزا متتل ة النباتية النواو األالشااااااائع تواجدها في  المكوناا الكيميائيةيحد  ماهية

 النقية.  للمركباا ورها في اثباا التركيب الكيميائي البنائي محد ا و  لهاالميموااا الوظي ية المميزة 

b2 - ية بين  ربطي يائ باا الكيم ية البيولوجية لمكوناا الن ية و بين  ال اال باا ا لمكونااالتراكيب الكيميائ الن

اسااااتت   وفااااال و تنقية تلا المكوناا و مااااادرها النباتي ومودع النباا اليغرافي و  النقية و طرق

 موسن تيميعغ. 

c1 -  يسااااااتتدع ال االية البيولوجية للنباا المتوارثة ابر االجيال كدليل و وساااااايلة لتحديد  مكا  و ةما  جمع

 المناسية.    العينة النباتية وطريق تي ي ها و تيهيزها ل ستت   و ال ال و التنقية

c2 -   يوظ  التركيب الكيميائي للمكوناا الكيميائية المميزة ألنواو و اجناس نباتية في تااااااامين تاااااااني

 النباتاا. هذه ل كيميائي

d1 -  يسااتتدع تكنولوجيا المعلوماا و مهاراا االتاااال والمهاراا المكتساابة من  راسااة هذا المقررفي جمع

البحث  منهيية محتوى المقرر ألادا  التقارير العلمية باسااتتداعالبياناا ان موضااوااا ذاا الااالة ب

  األكثرم ءمة.

d2-  يلتزع االخ ق والمعايير العلمية في تقوين المعلوماا المتوارثة ان التداوي باالاشااااااا و النباتاا الطبية

مل ضاااااامن وفي التواية بمتاطراالسااااااتتداع التقليدي للنباتاا و االاشاااااااا و مبينا المقدرة الى الع

 ميمواة وملتزما بحماية البيلة.

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج  مخرجات تعلممواءمة: 
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 -  يوض  أهن اائ ا مكوناا النباا الكيميائية

)بنوايها( و طرق تاني ها و أهن ماا رها الطبيعية 

النباتية و أستتداماتها و يميز بينها و بين بادي 

 المركباا العضوية.

A2 .  البيولوجية الم اهين و النظرياا يستعر 

  .بك ائة والكيميائية النباتية

A3  . الحية الكائناا من الرئيسية الميموااا يسر 

 يستعر  و منتياتها و النباتية خاصة و

 غيرها ان تميزها االساسية، التي خاائاها

 .الكائناا من

A5  . المتواجدة الكيميائية المركباا اهن يستعر 

 .صحي  بشكل النباتية المملكة افرا  في

a2 –  تقيين نباتاا وأاشاااااااا البيلة اليمنية  مراحليشاااااارح

ادتاااا يا وطبيا و يبين طرق االسااتت   و ال ااال 

والتنقية المناسااااابة للمكوناا النباتية ال عالة و العائ ا 

التابعة لها باإلضااافة لطرق تعري  التركيب الكيميائي 

 المناسبة للمكوناا النقية.

A3  . الحية الكائناا من الرئيسية الميموااا يسر 

 يستعر  و منتياتها و النباتية خاصة و

 غيرها ان تميزها االساسية، التي خاائاها

 .الكائناا من

A5  . المتواجدة الكيميائية المركباا اهن يستعر 

 .صحي  بشكل النباتية المملكة افرا  في

b1–  الشااااااائع تواجدها في  المكوناا الكيميائيةيحد  ماهية

يائي و  ها الكيم ية المتتل ة و يميز تركيب بات األنواو الن

حد   ورها في  ها و ي ية المميزة ل الميموااا الوظي 

 اثباا التركيب الكيميائي البنائي للمركباا النقية.

B1  . النباتاا في االساسية الحيوية العملياا ي سر 

 الن فى األساسية الم اهين بين يربط و

 .النباا وكيمياء بااالن

 

b2 -  يربط  بين ال ااااالياااة البيولوجياااة لمكونااااا النبااااا

الكيميائية و بين التراكيب الكيميائية لمكوناا االنباا 

النقية و طرق استت   وفال و تنقية تلا المكوناا 

و ماااادرها النباتي ومودع النباا اليغرافي و موسااان 

  تيميعغ.

B1 . النباتاا في االساسية الحيوية العملياا ي سر 

 الن فى األساسية الم اهين بين يربط و

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

 

 والتقويم: التعليم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة أوال: 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1-   يوضاااااا  أهن اااائ ا مكوناااا

النباااا الكيميااائيااة )بنوايهااا( و 

طرق تاااني ها و أهن ماااا رها 

الطبيعية النباتية و أسااتتداماتها و 

بادي المركباا  يميز بينها و بين 

 العضوية.

 يتم عرضها كما يلي  محاضرة تفاعلية : 
 يتضممممممل  م ل  عرض كتابي و شفففففف ي ,

تساعد الطالب على تمييزالنواتج الطبيعي  
كمركبمماع عضمممممممويمم  طبيعيمم  عل بمما ي 

 المركباع العضوي .  
  يتضممل ومور عرض بوسفال  توضفي ,

توضمممي ي   مم مومممادرالنواتج الطبيعي  
 النباتي . 

   قا  موضفففففففو ناقشففففففففة وتلخيا  مم ن م
بالمشارك  مع الطالب في نهاي  المحاضرة 
 .الم اضرة

 متحان تحريري  
 نوفي 
 نهائي 

 نهاي    سللة شف ية  و كوز
الم اضمممرة في الم اضمممرة 

 نفسها.
  تقويم المناقشة والمشاركة

 .في تلخيا المحاضرة
 التقويم الذاتي  

a2-   تقيين نبااااتااااا  مراحاااليشاااااارح

وأاشااااا البيلة اليمنية ادتااااا يا 

وطبيا و يبين طرق االسااتت   

و ال اااااااال والتنقيااة المناااسااااااباة 

للمكونااااا النبااااتياااة ال عاااالاااة و 

العائ ا التابعة لها باإلضاااااااافة 

لطرق تعري  التركيب الكيميائي 

 المناسبة للمكوناا النقية.

  يتم عرضها كما يلي  تفاعليةمحاضرة: 
   ينمما ب بع   عرض كتففابي و شفففففففف ي

النبممماتيممم  و طري ممم   الموممممممممممادر الطبيعيممم 
االسممممتوالا و الفوممممق و التن ي  المناسممممب  

  لمكوناع كق مودر.
  لوممممور  عرض باسففففتخدام اج زة العرض

توضممممي ي   مم الموممممادر الطبيعي  وطر  
ي  للمركباع  تعريف التركيب الكيميائي اآلل

 الن ي .

 متحان تحريري  
 نوفي 
 نهائي 

 نهاي    سللة شف ية  و كوز
الم اضمممرة في الم اضمممرة 

 نفسها. 
  تقويم المناقشة والمشاركة

 .في تلخيا المحاضرة

 التقويم الذاتي  

c1-  يسااااااتتدع ال االية البيولوجية للنباا )المتوارثة ابر

االجياااال( كااادليااال الى نوو المكونااااا الكيمياااائياااة 

د  مكا  يحدلت وساايلةالعضااوية الغالبة في هذا النباا و

و ةماااا  جمع العيناااة النبااااتياااة وطريق تي ي هاااا و 

 تيهيزها ل ستت   و ال ال و التنقية المناسية.   

C4  . أهميتها حيث من اليمنية ال لورا نباتاا يان 

 اليغرافية المناطق في واالدتاا ية الطبية

 .المتتل ة

C8  .المركباا يعرف و وي ال يستتلص 

 القيمة ذاا الطحلبية و النباتية الكيمائية

 .العالية والطبية اإلدتاا ية

c2-  يوظ  التركيب الكيميائي للمكوناا الكيميائية المميزة

ألنواو و اجناس نباتية في تااااامين تاااااني  كيميائي 

 لهذه النباتاا.

C3  . مستوي الى اليمنية البيلة نباتاا يان 

 العليا التاني ية مياميعها الى وينسبها العائلة

 المورفولوجية االساسية للا اا تبعا

 .والتشريحية

C8  .المركباا يعرف و وي ال يستتلص 

 القيمة ذاا الطحلبية و النباتية الكيمائية

 .العالية والطبية اإلدتاا ية

d1-  يسااااااتتدع تكنولوجيا المعلوماا و مهاراا االتاااااااال

والمهاراا المكتساااابة من  راسااااة هذا المقررفي جمع 

موضوااا ذاا الالة بمحتوى المقررو البياناا ان 

البحااث  منهييااة اااادا  التقااارير العلميااة باااسااااااتتااداع

  األكثرم ءمة.

D1  . المعملية التقارير إادا  مهاراا يييد 

 .والمهنية

D3 .ان والبحث االستقااء خ ل من ذاتيا يتعلن 

 البياناا دوااد من المطلوبة المعلوماا

 .ال عال بالتواصل او الحاسوا بإستتداع

d2- االخ ق حماية البيلة و العمل ضااامن ميمواة, ب يلتزع

سااااااتتااادع المعاااايير العلمياااة في تقوين المعلومااااا او

المتوارثة ان التداوي باالاشااااااااا و النباتاا الطبية 

وفي التواية بمتاطراالسااااااتتداع التقليدي للنباتاا و 

     االاشاا.  

D2  . دائد او فريق ضمن بمرونة يعمل 

 .لل ريق
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   قا  موضفففففففو ناقشففففففففة وتلخيا  مم ن م

بالمشارك  مع الطالب في نهاي   المحاضرة
 الم اضرة.

  تدويل التلويا على ميئ  جدوق يتضمل
طري   استوالا و  -المودر الطبيعي 

ركيب الكيميائي طر  تعريف الت –التن ي  
 اليدوي  و اآللي  المناسب  

  بأعالل االجاباع
النموذجي  لألمت اناع 
مباشرة بعد انتهاء 
الطالب مل ت ديم 

 االمت ال.

 

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

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

b1-   المكوناا الكيميائيةيحد  ماهية 

الشائع تواجدها في األنواو 

النباتية المتتل ة و يميز تركيبها 

الكيميائي و الميموااا الوظي ية 

المميزة لها و يحد   ورها في 

اثباا التركيب الكيميائي البنائي 

 للمركباا النقية.

 يتم عرضها كما يلي  تفاعلية اتمحاضر: 
 مم مركبممماع عمممائالع  عرض كتفففابي 

الممرئمميسممممممممميمممم  نممواتممج االيمم  المم ممممانممو  
المميزة لكممممق المجموعمممماع الوةيفيمممم  و

 عائل .
 لوور   عرض باستخدام اج زة العرض

توضممب بع  االنواا النباتي  و عالئالع 
 مم المركباع العضممممممموي  المميزة لها  و

التفاعالع الكيميائي  المميزة للمجموعاع 
 الوةيفي .

   قا  موضفففففففو ناقشففففففففة وتلخيا  مم ن م
في نهاي   بالمشارك  مع الطالب المحاضرة
 الم اضرة.

 ملتدويل التلويا على ميئ  جدوق يتضمم 
عممائلمم   –)المومممممممممدر النبمماتي و نوعمم  

 –المركباع الكيميائي  المميزة لهذا النوا 
المجموعمممم  الوةيفيمممم  المميزة للتركيممممب 

 الكيميائي لهذه العائل . 

 متحان تحريري  
 نوفي 
 نهائي 

 نهاي    سللة شف ية  و كوز
الم اضمممرة في الم اضمممرة 

 نفسها.

  تقيويم المناقشة
 والمشاركة.

 التقويم الذاتي  
   بممممأعممممالل االجممممابمممماع

 النموذجيممم  لألمت مممانممماع
مبممماشمممممممرة بعمممد انتهممماء 
المممطمممالب ممممل تممم ممممديمممم 

 االمت ال.

b2-   يربط  بين ال ااااليااة البيولوجيااة

لمكوناا النباا الكيميائية و بين 

التراكياااب الكيمياااائياااة لمكونااااا 

االنباا النقية و طرق اسااتت   

وفاااااال و تنقية تلا المكوناا و 

مااااااادرها النباتي ومودع النباا 

  اليغرافي و موسن تيميعغ.

 يتم عرضها كما يلي  تفاعلية اتمحاضر: 
 لموضوا الم اضرة مع  م ل   عرض كتابي

 ي . يتوض
  لبع   عرض باسفففففففتخدام اج زة العرض

 لكيميائي  و مراكز الفاعلي  فيها. التراكيب ا
   مناقشة وتلخيا  مم نقا  موضو

مع الطالب في نهاي  بالمشارك   المحاضرة
  .الم اضرة

  عر   مم المجموعاع الفعال  في
التراكيب الكيميائي   مم الع ا يرو تلويا 
لطر  االستوالا و الفوق و التن ي  

 المستودم .

 متحان تحريري  
 نوفي 
 نهائي 

 نهاي    سللة شف ية  و كوز
الم اضمممرة في الم اضمممرة 

 نفسها.
  المشاركة.المناقشة وتقويم  

 يالتقويم الذات  
  بأعالل االجاباع

النموذجي  لألمت اناع 

مباشرة بعد انتهاء 

الطالب مل ت ديم 

 االمت ال.

التدريس  مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجيةمواءمة ثالثا: 

 والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  ال االية البيولوجية للنباا يستتدع

)المتوارثااة ابر االجيااال( كاادلياال 

الى نوو المكونااااا الكيمياااائياااة 

 ا يلي يتم عرضها كم محاضرات تفاعلية: 
 لموضممموا الم اضمممرة يتضممممل  عرض كتابي

 م ل  لبع  المومممادر الطبيعي  الةني  بالمركباع 

 متحان تحريري  
 نوفي 
 نهائي 
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العضااااااوية الغالبة في هذا النباا 

د  مكا  و ةما  يحدلت وساااااايلةو

 ةجمع العيناااة النبااااتياااة وطريقااا

تي ي ها و تيهيزها ل سااااتت   

 و ال ال و التنقية المناسية.   

طري مممم  بو ربط الفمممماعليمممم   ابيولوجيمممم الفعممممالمممم 
 االستوالا المناسب  .    

 لعر   عرض باسفففففففتخدام اج زة العرض
ومممممممور لبع  النبمماتمماع الطبيمم  في البيئمم  
اليمني  و مم طر  االسممممممتوالا لمكوناتها 
الكيميممائيمم  الفعممالمم  وعال مم  ذلمم  بممالعممامممق 

 المشتر  البنائي بيل مذه المكوناع.  
  مم نقفففا  موضفففففففو  ألمنفففاقشففففففففففة وتلخيا

مع الطالب في نهاي   بالمشفففففاركة المحاضفففففرة
  .الم اضرة

  نهاي   سفففففففللة شفففففففف ية
الممممممممم مممماضمممممممممممرة فممممي 

 الم اضرة نفسها.

  المناقشة و تقويم
  المشاركة.

 التقويم الذاتي  
  بممممأعالل االجممممابمممماع

النموذجيمم  لألمت ممانمماع 
مبمماشمممممممرة بعممد انتهمماء 
المممطمممالب ممممل تممم ممممديمممم 

 االمت ال.

c2-  يااوظاا  الااتااركااياااب الااكااياامااياااائااي

للمكونااااا الكيمياااائياااة المميزة 

في  تياااة  نباااا جنااااس  ألنواو و ا

تاااااامين تااااااني  كيميائي لهذه 

 النباتاا.

 يتم عرضها كما يلي  محاضرات تفاعلية: 
 لموضوا الم اضرة يتضمل  عرض كتابي

عر  كتابي لتومممممممنيفااع كيميائي  لبع  
    ا نواا النباتب .

 لعر   عرض باسفففففففتخدام اج زة العرض
المكوناع  –موططاع تتضمل )نوا النباع 

 التونيف الكيميائي(.  –
  وتلخيا  مم نقفففا  موضفففففففو  منفففاقشففففففففففة

 .مع الطالب في نهاي  الم اضرة المحاضرة
  النباتاع المونف  كيميائيا.عر   مم 

 متحان تحريري  
 نوفي 
 نهائي 

  نهاي   سفففففففللة شفففففففف ية
الممممممممم مممماضمممممممممممرة فممممي 

 الم اضرة نفسها.

  المناقشة و تقويم
 المشاركة.

 التقويم الذاتي  
  بممممأعالل االجممممابمممماع

النموذجيمم  لألمت ممانمماع 
بعممد انتهمماء مبمماشمممممممرة 

المممطمممالب ممممل تممم ممممديمممم 
 االمت ال.

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1- تكنولوجيا المعلوماا و  يستتدع

مهاراا االتاال والمهاراا 

المكتسبة من  راسة هذا المقررفي 

جمع البياناا ان موضوااا 

ذاا الالة بمحتوى المقررو 

 اادا  التقارير العلمية باستتداع

 األكثرم ءمة.البحث  منهيية
 
 

 يدرج ضمن  ولى المحاضرات. 
 مم الموا ع االلكترونيمم   عرض كتففابي 

و المنوممممماع العلمي  و منهجياع الب   
 .المناسب 

 لبع   عرض باستخدام اج زة العرض
الت ممارير و االب مما  العلميمم  و طري مم  

 كتابتها.
 بت سيم الطالب لمجموعاع  تكليف جماعي

ل البياناع عو تكليف كق مجموع  بجمع 
وا د مل النباتاع الطبي  مل  ي  المكوناع 
الكيميائي  وطري   االستوالا و الفوق و 
التن ي  لهذه المكوناع و  مم طر  تعريف 

كتابي  تركيبها الكيميائي و رفع ت ارير 
 .بذل 

 التقويم الذاتي  
   بعر  ومممية  نموذجي

 لت رير علمي.
 التكليفات و التقارير 

   الكتمممابي و ت ييم للعر
الشممممممممممممممممممممممفمممممممممممممممهمممممممممممممممي 

 للت اريركمجموعاع.
  فرد  اسمممممممهاماع كقت ييم

في  مجموعمممم المل افراد 
جمع البياناع و وممممممميا   

 .الت رير
   ت ييم منهجيمممم  الكتممممابمممم

ونممممموعممممميممممم  المممممممممممراجمممممع 
 المستودم . 

d2-  يلتزع باااالخ ق و حمااايااة البيلااة

والعمل ضمن ميمواة, واستتداع 

الاماعاااايايار الاعالاماياااة فاي تاقاويان 

ان التداوي  المتوارثةالمعلوماا 

باالاشااااا و النباتاا الطبية وفي 

التواياااة بمتااااطراالساااااااتتاااداع 

     التقليدي للنباتاا و االاشاا.  

 يدرج ضمن المحاضرات. 
 مم النباتاع المسمممممتودم   عرض كتابي 

في الطممممب الشممممممممعبي و تبممممايل طر  
 .استودامها في اليمل

 لبع   عرض باستخدام اج زة العرض
 الم ميمممماع الطبيعيمممم  و الةر  منهمممما

عر  بممالومممممممور الضمممممممرار المواد و
 الكيميائي  على البيئ . 

  مزايا و عيوب التداو  ل عر
  .باالعشاب الطبي 

 التقويم الذاتي  
   بعر  ومممية  نموذجي

 لت رير علمي.
 التكليفات و التقارير 

  ت ويم للعر  الكتممابي و
اال ومممممممممائي الشمممممممفهي و 

 للت ارير الفردي .
   ت ويم منهجيمممم  الكتممممابمممم

ونممممموعممممميممممم  المممممممممممراجمممممع 
 المستودم .
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  لكق طالب بجمع معلوماع مل  يفردتكليف

مناط هم عل التداو  باالعشاب مل 
 الجوانب التالي : 

   االستوداماع الشائع   -النباتاع المستودم
االضرار و الفوائد المسجل  في مناط هم  -

لهذه االستوداماع و ا ر ذل  على الوعي 
 المجتمعي. 

  .تباد  المعلومات مع زمالل م 

  ت ويم تعمماول الطالب في
 تبادق المعلوماع.

 

 

 

vi.  محتوى المقررموضوعات  : Course Content 
النظري الجانب   وال: موضوعات Theoretical Aspect                                                       

 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 : 
 مقدمة عامة

General 

Introduction 

 : مقدمة استهاللية 

  شممممممرم  مم مورجاع التعلم الم وممممممودة مل
 الم رر.

   تزويمممد الطالب بمممأمم المراجع والم رراع
 الساب   و الموا ب  و الالزم  لهذا الم رر. 

  تزويممد الطالب بممأمم الموا ع االلكترونيمم  و
 المنواع العلمي  و منهجياع الب  . 

  كيمياء النبات: 

  مكونمممماع التعريف بكيميمممماء النبمممماع و  مم
 النباع الكيميائي .

  مومرا ممممق تطور نبمممماع  و ن ل مكونمممماع ا
 .الكيميائي 

  مكوناع النباع الكيميائي   سمممممممتوداماع مم ا
 الن ي  و مومممادرما النياتي  و العشمممبي  الةني 

  .و مميتها في  ياتنا

  مكونات النبات الكيميائيةتصنيف : 

 . مركباع االي  االولي وعائالتها الكيميائي 
  مممركممبمممماع االيمم  المم ممممانممو  وعممممائممالتممهمممما

 الكيميائي .

  مراحل تقييم نبات أو عشبببببببب طبي كيميائيا و

 : بيولوجيا 

 للمو ع و  اوتيار عين  نباتي  وسمممبب االوتيار
 .النوا 
  .جمع العين  النباتي  مل ال  ق 
  التومممممممنيف العلمي لعينممم  مل النبممماع و

 .اتو ي ه
 . تجهيز النباع للمر ل  التالي 

 . مم طر  االستوالا المستودم  
  المسمممممممب الكيميمممائي  مم مكونممماع النبممماع

 الكيميائي . 
   البيولوجي  للمستولواع.ت ييم الفاعلي 
 .مم طر  الفوق و التن ي  بالتفويق  
  طر  التعرف على التركيممممب الكيميممممائي

 للمركباع الن ي .

  بنواتج النببباتببات و االعشببببببببان الطبيببة الغنيببة

 بيولوجيا. الفاعلة االيض الثانوي

أسابيع 2 ساعات 4   

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 &  

d1 
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 :  ثانيالفصل ال
 الثانويمركبات االيض 

 )اللبيدات(

Lipids 

  اللبيداتمقدمة عن : 

 التعريف بأفرادها فيزيائيا و كيميائيا. 

 تصنيف اللبيدات 

  لبيممداع  ممابلمم  للتومممممممبل(Saponifiable 
Lipids). 

  لممممبمممميممممداع  مممميممممر  ممممابمممملمممم  لمممملممممتومممممممممممبممممل
(Unsaponifiable Lipids) 

  الممممممبممممممروسمممممممممممممتمممممماجممممممالنممممممديممممممنمممممماع

(Prostaglandins). 
  الفيرموناع(Phermones) . 
  التربيناع(Terpenes). 
  اإلسترويداع(Steroids)  . 
  مبيداع  شري 

  البروستاجالندينات(Prostaglandins) : 

 و التسمي بناء ال. 
 التأ يراع الفسيولوجي  و االستوداماع. 
 وطناا البروستاجالنديناع  

 األصطناو المعملي (Lab. 

Synthesis). 

  لحيوي األصطناو ا

(Biosynthesis) 

 فيرموناتال (Phermones) : 

 و التسمي بناء ال. 
 التأ يراع الفسيولوجي  و االستوداماع. 
 وطناا البروستاجالنديناع  

 األصطناو المعملي (Lab. 

Synthesis). 

  لحيوي األصطناو ا

(Biosynthesis) 

بوعأس 2 ساعات 4   

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

&  d2 

2 

 :  ثالثالفصل ال
 مركبات االيض الثانوي

 التربينات()مركبات 
Terpenoids 

Compounds 

 : مقدمة عن عائلة التربينات 

 .التعريف بأفرادما فيزيائيا و كيميائيا 
 . ا ممي  و االستوداماع الشائع 
  مم النباتات و االعشففففاب ال بية ال نية ب ذا 

يت ففففا  النو  من النواتج ال بيعيففففة وفففففاعل
 البيولوجية.

  .الهيكق الكربوني 

  التربينات :تصنيف عائلة 

 .بناء على التركيب الكيميالي 
  ئية  –أحا ية ا . –ثن ية ....  ث ث

  بقا للتأثيرات, االسفففففتخدامات و المصفففففادر 
  البيولوجية

  زيوع عطري 
 فيرموناع 
  مبيداع  شري 
  مرموناع نباتي 
 كانابينويداع 
 وابونيناع 
  مضاداع  يوي 
 كاروتيناع 
 فيتاميناع 
 تربينمممماع  ور  و  برينيممممق كوينينمممماع

 فعال 

 : مراحل االصطناع الحيوي للتربينات 

  .الموطط العام  وطناا التربيناع  يويا 

 : طرق اثبات التركيب الكيميائي للتربينات 

أسابيع 3 ساعات 6   

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

&  d2 
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 . طر  الت ليق الطيفي اآللي 
   ي فاعالع كيميائ بأسمممممممتودام ت يدوي   طر  

 مميزة.
  إ بماع التركيمب الكيميمائي لعينماع موتمارة

 مل التربيناع.

 ائي للتربينات في المعمل :االصطناع الكيمي 

 م ل  موتارة  

 :)الفاعلية البيولوجية للتربينات )أمثلة مختارة 

3 

 :  رابعالفصل ال
 مركبات االيض الثانوي

)مركبات 

 االسترويدات(
Steroids 

Compounds 

 سترويدات :مقدمة عن عائلة األ 
 فيزيائيا و كيميائيا التعريف بأفرادما. 
  الشائع االستوداماع و  ا ممي. 
  مم النباتات و االعشففففاب ال بية ال نية ب ذا 

يت ففففا  النو  من النواتج ال بيعيففففة وفففففاعل
 البيولوجية.

  .الهيكق الكربوني 

 سففففففترويدات كمركبات ألاالصفففففف نا  الحيوي ل
 ايزوبرينية :

  ت ويممممق السمممممممكواليل إلى النوسمممممممتيروق و
 سايكلوارتينوق.

  ت ويق النوسمممممتيروق و سمممممايكلوارتينوق إلى
 استرويداع.

 سترويدات :ألالصيغة البنائية ل 
  جونال كو دة بناء اساسي  مل اربع  ل اع 
  طري   اتوممممماق ال ل اع في النةام ال ل ي و

 المجموعاع المستبدل .
 .الوية  البنائي  الفرا ي  لألسترويداع 
 موعاع الوةيفي  تأ ير الترتيب الفرا ي للمج

 على الفاعلي  الكيميائي .

  ألسترويدات و التسمية :عائلة اتصنيف 
  البناء الهيكلي.بناء على 
  الدور الوةيفي)الفاعلي (. بناء على  

 : طرق اثبات التركيب الكيميائي لألستريودات 
 الهيكق ال ل ي 
  طبيعمم  و مو ع السممممممملسممممممملمم  الجممانبيمم  في

 االستيروالع.
  مجموعاع المي يق الزاوي .طبيع  و مو ع 
  إ بمممماع التركيممممب الكيميممممائي لعينمممماع مل

 .االستيرويداع

  دراسببببببببة مختصبببببببرة ألهم عببائالت المركبببات

 االستيرويدية :
  دراسمم   م ل  موتارة مل كق عائل  تتضمممل
: 

 .المودر الطبيعي 
 . نوا و مميزاع الوية  البنائي 
 التومممممممنيف االسمممممممتومممدامممماع , المممدورو

 الوةيفي
  يو  االوطناا ال 

أسابيع 3 ساعات 6   

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

&  d2 

4 

 :  خامسالفصل ال
 مركبات االيض الثانوي

)المركبات 

 االروماتية( 
Aromatic 

Compounds  

 لمركبات االروماتية :مقدمة عن عائلة ا 
 وبنائها الكيميائي التعريف بأفرادما. 
  الشائع االستوداماع و  ا ممي. 
  االعشممممممماب الطبي  الةني  بهذا  مم النباتاع و

النوا مل المكونممماع الكيميمممائيممم  وفممماعليتهمممما 
 البيولوجي .

 : االص نا  الحيوي للمركبات االروماتية 
 . مسار  ام  الشيكمي 

بوعأس 2 ساعات 4   

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

&  d2 
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 يتو. ك-مسار ا ما  بيتا 
 :  االوطناا ال يو  لبع  افراد العائل 

  لمركبات االروماتية :عائلة اتصنيف 
  الول .البنزوي  و المركباع ذاع 
  االسيتوفينول و المركباع ذاع الول. 
 .مركباع فينيق بروبانويداع 

  مشت اع بسيط 
 .كيوماريناع 
 .ليجناناع 
 .الكروموناع و مشت اتها 

  .الفالفونويداع و مشت اتها 
 .مشت اع االن راسيل 
  .الزان وناع و االرجوكروماع 
 االفالتوكسيناع و التانيناع 

  طرق اثبببببات التركيببببب الكيميببببائي للمركبببببات

 االروماتية : 
 )م اق موتار )الفالفونيداع. 

 : االصطناع الكيميائي ألمثلة مختارة 

5 

 :  سادسالفصل ال
 مركبات االيض الثانوي

االمينات الحيوية و 

 االلكالويدات 
Biogenic 

Amines & 

Alkaloids 

 مينببببات الحيويببببة و مقببببدمببببة عن عببببائلببببة األ

 االلكالويدات :
  بافراد مذه العائل التعريف. 

  و  مميتها التعريف باالميناع ال يوي. 
 و  مميتها التعريف بااللكالويداع. 
  كالويداع في ف  االميناع ال يوي  و االل وةي

 .النباع
 الفاعلية البيولوجية 

  ال نية ب ذا  مم النباتات و االعشففففاب ال بية
يت ففففا  النو  من النواتج ال بيعيففففة وفففففاعل

 البيولوجية.

 مينفففات الحيويفففة و ألاالصففففففف نفففا  الحيوي ل
 االلكالويدات:

 .  مسل  ا ما  شيكمي /كوريزم 

  مببيببنببببات الببحببيببويببببة و عببببائببلببببة األتصببببببببنببيببف

 االلكالويدات:
 . تونيف االميناع ال يوي 
  .تونيف االلكالويداع  

  البناء االساسيةالهيكل البنائي و وحدات 
 تسمية ال 
 : طرق االستخالص والفصل و التنقية 
 : الخواص الفسيولوجية 
  : طرق اثبات التركيب الكيميائي 

 التفاعالع الكيميائي  المميزة 

 : االصطناع الكيميائي ألمثلة مختارة 

سبوعأ 2 ساعات 4   

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

&  d2 

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

14 28 === 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارن العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1 
 بعض طرق االستخالص, و الفصل و  تعريف و تدريب الطالن على

 التنقية المعروفة.
2 6 

a1, a2, 

b1, b2, 
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 بأستخدام المذيبات  غير عطري من نباتبالنقع  استخالص التربينات

 .العضوية

 مثل البتروليوم إيثر. غير قطبية تستخدم لهذا الغرض مذيبات 

  الكروماتوجرافي  الفصل بطرق ة مكونات المستخلصفصل و تنقي

و  كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة( –اليدوية )عمود الكروماتوجرافيا 

طرق التنقية )التنقية, الترشيح, البلورة, التسامي, التجفيف, 

 . التقطي(

  ( ,ألختبار تأثير الموقع الجغرافي على كمية و نوعية المكونات

مع تغيير الموقع  العينة" نفس"عينة نباتية  أكثر منيراعى اختيار 

 الجغرافي للنبات( 

 من نبات عطري بأستخدام  بالنقع)على البارد( استخالص التربينات

  .المذيبات العضوية

 مثل البتروليوم إيثر. غير قطبية تستخدم لهذا الغرض مذيبات 

  بطرق الكروماتوجرافي اليدوية  ة مكونات المستخلصفصل و تنقي

 كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة(.  –الكروماتوجرافيا  )عمود

  ( ,ألختبار تأثير الموقع الجغرافي على كمية و نوعية المكونات

مع تغيير الموقع  العينة" نفس"عينة نباتية  منأكثر  يراعى اختيار

 الجغرافي للنبات(

 .تقييم محتوى التربينات في نبات عطري 

 ( نبات عطريأجزاء النبات المختلفة )من  استخالص التربينات

  .بأستخدام المذيبات العضوية

c1 &  

d2 

2 

  اسبببببببتخالص التربينات كزيوت عطرية متطايرة من النباتات العطرية

تغيير الموقع الجغرافي  و تقييم اثر التقطير البخاريبأسبببببببتخدام طرق 

 .على نسبة الزيت العطري و طبيعة و نسبة المكونات الكيميائية للنبات

 ية تقييم المحتوى و بة مكوناتها الكيميائ تعريف عدد و نوع و نسببببببب

بببأسبببببببتخببدام الكرومبباتوجرافي الغبباز ايليببة المببدمجببة بطيف الكتلببة. 

نة  يار نفس العي كل أسببببببببوع مع تغيير الموقع )يراعى اخت ية  بات الن

 الجغرافي للنبات(

 في جميع  و خواصببه تقييم محتوى النبات من الزيت العطري و نسبببته

 .اجزاء النبات

 من من كبل جزء من اجزاء النببات و  الزيبت العطري ببأسبببببببتخالص

تقويم محتوى كببل جزء مقببارنببة بببباقي االجزاء و من ثم المقببارنببة مع 

)يراعى اختيار نفس العينة  كمية الزيت المسبببببببتخلص من النبات ككل.

 (الجزء المستخدم من النباتالنباتية كل أسبوع مع تغيير 

4 12 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 &  

d2 

3 

  بأسبببتخدام )على السببباخن و البارد(  االسبببتيروالت النباتيةاسبببتخالص

 .المذيبات العضوية

  فصبببببببلهببببا و تنقيتهببببا بطرق الكرومبببباتوجرافي اليببببدويببببة )عمود

 كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة(. –الكروماتوجرافيا 

1 3 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 &  

d2 

4 

  المقطر.الماء بأستخدام أوراق الشاي الجافة استخالص الكافيين 

  الماء المقطر.بأستخدام من القهوة المطحونة استخالص الكافيين 

 ة للكافيين من المصدرين.تنقيالفصل و ال 

  )و الترشببيح و  الفصببل و التنقية بأسببتخدام المذيبات )كلوروفورم

 .التجفيف من الماء ثم الحصول على الكافيين النقي بالتسامي

2 6 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 &  

d2 

5 

  الفالفونيدات بالنقع بأستخدام المذيبات )على البارد(.استخالص 

   الفالفونيدات بالسبببببوكسبببببليت بأسبببببتخدام المذيبات )على اسبببببتخالص

 الساخن(.

 قطبيةال متوسطة تستخدم لهذا الغرض مذيبات. 

  الكروماتوجرافي  الفصل بطرق ة مكونات المستخلصفصل و تنقي

و  كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة( –اليدوية )عمود الكروماتوجرافيا 

طرق التنقية )التنقية, الترشيح, البلورة, التسامي, التجفيف, 

 . التقطي(

  ( ,ألختبار تأثير الموقع الجغرافي على كمية و نوعية المكونات

مع تغيير الموقع  العينة" نفس"عينة نباتية  أكثر منيراعى اختيار 

 الجغرافي للنبات( 

2 6 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1 &  

d2 
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6 

 (كببل نواتج االيض الثببانوي) كببامببل المكونببات الكيميببائيببة اسبببببببتخالص 

)على السببببببباخن بأسبببببببتخدام  بأسبببببببتخدام المذيبات العضبببببببوية القطبية

تجزيئة المسبببببتخلص الخام إلى عدة مسبببببتخلصبببببات و السبببببوكسبببببليت(

 القطبية.بأستخدام مذيبات متباينة 

  مسببح كيميائي لتقييم ماهية المكونات الكيميائية في كل جزء بأسببتخدام

الكواشف الخاصة بالتربينات, االستيرويدات, االلكالويدات و المركبات 

 االروماتية.

1 3 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 

&  d2 

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

ساعة  36

 عملية
=== 

 

vii.  التدريساستراتيجيات : Teaching Strategies 

 تراتيجيات المتبعةاالس االستراتيجيات المعمو  ب ا

  المحاضرة التفاعليةLectures √ 

  الحوار والمناقشةDiscussion √ 

  العصف الذمنيBrainstorming √ 

 ح  المشكالت Problem solving √ 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical 
presentations&                 

√ 

  الت بيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) √ 
 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects √ 
  التعلم الذاتيSelf-learning √ 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  √ 
   الخبرات بين الزمالءتباد √ 

  

viii. والتكليفات االنش ة : Tasks and Assignments 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1  لكق طالب بجمع معلوماع مل مناط هم عل  التكليف الفردي
 -التداو  باالعشاب مل الجوانب التالي  : النباتاع المستودم  

ااالساس الذ  بني علي  االستودام )معت د  –االستوداماع الشائع  
مد  معرف  المداو  باالعشاب  – ور (  –متوار  مجرب  –

العشاب )السلبي  رود نتائج التداو  با -و النباتاع الطبي  و وبرت  
على االستمرارفي التداو   تل  النتائجو االيجابي (  و ا ر

 باالعشاب .

 5 فردي
االسبوو 

 السابع

a1, b2, 

c1, d1 & 

d2 

2  بتقساااااااين الط ا لميمواااااا و تكلي  كااال  التكليف الجمببباعي

( المياميمواة بيمع البياناا )من الموروث الشاااااعبي و الموثقة 

من حيااث المكوناااا الكيميااائيااة  الطبيااةواحااد من النباااتاااا ان 

وطريقة االسااااااتت   و ال ااااااال و التنقية لهذه المكوناا و أهن 

طرق تعري  تركيبهاااا الكيمياااائي وال ااااالياااة البيولوجياااة لهاااذه 

 .المكوناا و انسيامها مع ماور  في الموروث الشعبي

 5 جماعي
االسبوو 

 الرابع

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2 d1 

& d2 

 === == Total Score  10 الدرجةإجمالي  

 

ix. التعلم تقييم : Learning Assessment 
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 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 والواجباتالتكليفات 

 Tasks and Assignments 
 %6.7 10 الثالث عشر

a1, a2, b1, b2, c1, c2, 
d1 & d2 

نهاية كل  Quizكوز  2

 جزء
5 3.3% a1, a2, b1, b2, c1, c2 

& d2 
3 

 )نظري( اختبار نصف الفصل

Midterm Exam (theoretical) 
الثامن 

(W8) 
20 13.4% 

a1, a2, b1, b2, c1, c2 
& d2 

4 
المناقشة و التفاعل و االسئلة 

 الشفهية

كل 

 (W/)أسبوع
5 3.3% a1, a2, b1, b2, c1, c2 

& d2 

5 

ة )النصفية و عمليال اتختباراال

 النهائية(

Practical Exam (Mid & 

Final) 

الثامن 

(W8)  و

الخامس 

 W15عشر 

50 33.3% 

a1, a2, b1, b2, c1, c2 
& d2 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 

السادس 

عشر 

(W16)  أو

بحسب التقوين 

 اليامعي

60 %40 
a1, a2, b1, b2, c1, c2 

& d2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 
 

x. مصادر التعلم : Learning Resources   

 

 :  Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

1. A. M. Dawidar, M. Abdel-Mogib, M. A. Metwally, S. N. Ayyad, (1998). Chemistry of 
Natural products. 1st. ed. (ISBN. 977-19-5462-8), Mans. University Press, Mansoura 
Egypt. 

2. D. S. Satyajit, L. Zahid, I. G. Alexander, (2006). Natural Products Isolation, 2nd. Edition, 
Humana Press Inc., Totowa, New Jersey 07512, ISBN:1-59259-955-9. 

 :Essential References المراجع المساندة  .2

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

2. S. V. Bhat, B. A. Nagasampagi, M. Sivakumar (2005), Chemistry of Natural Products, 
Berlin, Springer, ISBN: 3-540-40669-7. Meenakshi Jointly published with Narosa 
Publishing House 2013, XXXI, 840 p., Hardcover ISBN: 978-3-540-40669-3. 

3. K. Robards, P. R. Haddad & P. E. Jackson, (2004), Principles and Practice of Modern 
Chromatographic Methods, Amsterdam, Elsevier, ISBN: 0-12-589570-4. 

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

http://www.springer.com/natural productsl+chemistry/journal/ 

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

http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/natural products chemistry. 

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

http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/pdavies/   &  http://www.ebooks.com.  
 

xi. ضواب  والسياسات المتبعة في المقررال: Course Policies 
 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

http://www.springer.com/natural%20productsl+chemistry/journal/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-natural%20products-chemistry/
http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/natural
http://www.chemweb.com/
http://www.chemistry.com/
http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/pdavies/
http://www.ebooks.com/
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جاوز تحال  يقدم أسببتاا المقرر تقريرا بحضببور وغيان الطالن للقسببم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغيان 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

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

تكرر الك مرة أخرى يحذر شببفويا من أسببتاا المقرر, 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  -

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

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ويحدد مواعيد تسببببببليمها وضببببببوابط تنفيذ التكليفات  يحدد أسببببببتاا المقرر نوع التعيينات في بداية الفصببببببل -

 وتسليمها.

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

 :Cheatingالغش  5

 الطالن.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  -

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

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

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

اخرى مثل  تسببببتخدام كراسببببة االجابة لالجابة على أسببببئلة األمتحان فقط , و يمنع اسببببتخدامها ألي أغراض -

كتابة شببكاوي أو شببرر لظروف الطالب االجتماعية أو المرضببية, وفي حال مخالفة الك لن ينظر في كراسبة 

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

سبم الطالب و باقي بياناته المطلوبة أسبتاا المقرر غير مسبؤول عن أي كراسبة إجابة لم يدون علي غالفها أ -

 و الموضح تفاصيلها في غالف كراسة االجابة الخارجي.

يبلغ الطالب بأنشبببطة التقويم و كيف سبببيتم توزيع الدرجات )المعتمدة للمقرر( على مختلف االنشبببطة والك  -

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

 

  2020/2021العام الجامعي: 
 

 (Phytochemistry)  كيمياء نباتية :خطة مقرر

i. معلومات عن  ستاذ 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: 
 نباتيةكيمياء  اسم المقرر  .1

mailto:drkhaled26@yahoo.com
mailto:dr.kh.hussein69@gmail.com
mailto:dr.kh.hussein69@gmail.com


 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     عميدة مركز التطوير وضمان الجودة                      نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية   

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

 

 

Faculty of Science  

                                                                                                                                   
Course Title (Phytochemistry) 

 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 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester 

 الثانيالرابع/الفصل الدراسي المستوى 

4th. Year/2nd. Semester  

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

(, أحياء عامة, كيمياء عضوية للبيولوجيين, 1كيمياء عامة )

 تصنيف نبات و التحليل الطيفي العضوي

 (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن   .6
 Co – requisite 

 عملي كيمياء نباتية  و نباتات طبية و اقتصادية

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in whichتدريس المقرر 

the course is offered 

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

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 )اللغة العربية + اللغة االنجليزية(
Arabic & English Language 

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 
 

اكساااااااا الط ا المهاراا ال ةمة لتقيين نباتاا وأاشاااااااا البيلة اليمنية  إلىكيمياء نباتية مقرر يهدف 

مكوناا النباا  ماهية ادتاا يا وطبيا كما يهدف إلى شرح أهن الطرق التي من خ لها يستطيع الط ا معرفة

أهن (, االيض االولي و نواتج االيض الثااانويأو  نواتجبنوايهااا ) و مراحاال تطورهااا العضااااااويااة الكيميااائيااة

و أهن اائ ا المركباا الكيميائية العضااوية الممثلة لكل نوو, و  )كيميائيا وبيولوجيا( و تاااني ها اسااتتداماتها

و أهن النباتاا و االاشاااااااا الطبية الغنية بهذا النوو من  ي المركباا الكيميائية العضااااااويةباد ان ما يميزها

ايلي وص ا مقدمة اامة و هذا المقرر تضمنيوالمكوناا.  لتمسة اائ ا من المركباا العضوية الممثلة  ات 

طرق استت صها و فالها و تنقيتها من ماا رها النباتية و  و  )نواتج االيض الثانوي(لمركباا النوو الثاني 

و طرق اصااااااطنااها حيويا و معمليا و فااليتها للمكوناا النباتية ال عالة النقية الكيميائي  ركيبتلوصاااااا  ل

,  و الماااااااادرالنباتي و مودعغ اليغرافي الكيميائي تركيبال بكل من البيولوجية و ا دة ال االية البيولوجية

 .باإلضافة الى ار  متتار ألهن طرق تعري  تركيبها الكيميائي

iv. م المقررمخرجات تعل Course Intended Learning Outcomes 

(CILOs): 

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

a1 -   بنوايها( و طرق تاااااني ها و أهن ماااااا رها الطبيعية مكوناا النباا الكيميائية أهن اائ ايوضاااا( 

 بينها و بين بادي المركباا العضوية.  مميزاو  ستتداماتهاو أ النباتية

a2 – طرق االسااتت   و ال ااالمبينا  مراحل تقيين نباتاا وأاشاااا البيلة اليمنية ادتاااا يا وطبيا يشاارح 

و العائ ا التابعة لها باإلضااااااافة لطرق تعري  التركيب  المناساااااابة للمكوناا النباتية ال عالة التنقيةو

  نقية.اا الكونالكيميائي المناسبة للم

b1 -  تركيبها الكيميائي و مميزا متتل ة النباتية النواو األالشااااائع تواجدها في  المكوناا الكيميائيةيحد  ماهية

 النقية.  للمركباا ورها في اثباا التركيب الكيميائي البنائي محد ا و  لهاالميموااا الوظي ية المميزة 

b2 - ية البيولوجية لمكوناا ال بين  ربطي النباا ا لمكونااالتراكيب الكيميائية و بين  نباا الكيميائيةال اال

اساااتت   وفاااال و تنقية تلا المكوناا و ماااادرها النباتي ومودع النباا اليغرافي و  النقية و طرق

 موسن تيميعغ. 
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c1 - جمع ا  و ةما  مك و وسااااايلة لتحديد  المتوارثة ابر االجيال كدليل للنباا يساااااتتدع ال االية البيولوجية

 .   التنقية المناسيةو  ال الو  ل ستت   العينة النباتية وطريق تي ي ها و تيهيزها

c2 -   يوظ  التركيب الكيميائي للمكوناا الكيميائية المميزة ألنواو و اجناس نباتية في تااااااامين تاااااااني

 النباتاا. ه هذل كيميائي

d1 - اراا المكتساابة من  راسااة هذا المقررفي جمع يسااتتدع تكنولوجيا المعلوماا و مهاراا االتاااال والمه

البحث  منهيية باستتداع علميةادا  التقارير الألالبياناا ان موضوااا ذاا الالة بمحتوى المقرر 

  األكثرم ءمة.

d2- والمعايير العلمية في تقوين المعلوماا المتوارثة ان التداوي باالاشاا و النباتاا الطبية  االخ قيلتزع ب

التواية بمتاطراالستتداع التقليدي للنباتاا و االاشاا و مبينا المقدرة الى العمل ضمن ميمواة وفي 

 وملتزما بحماية البيلة.
 

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 استه لية 

  كيمياء النباا 

   مكوناا النباا الكيميائيةتاني : 

  مراحاال تقيين نباااا أو اشاااااااب طبي كيميااائيااا و

 بيولوجيا

  بنواتج االيض النباتاا و االاشااااااا الطبية الغنية

  بيولوجيا. ال االة الثانوي

W1 & W2 4 

2 

 مركبات االيض الثانوي
 )اللبيدات(
Lipids 

  اللبيداامقدمة ان : 

 .التعري  بأفرا ها فيزيائيا و كيميائيا 

 تاني  اللبيداا 

  البروستاج نديناا(Prostaglandins) : 

  ال يرموناا(Phermones) : 

W3 & W4 4 

3 

 مركبات االيض الثانوي

 التربينات()مركبات 
Terpenoids 

Compounds 

  ,مقدمة ان اائلة التربيناا من حيث التعري  بها

االهميااة و االسااااااتتااداماااا الشاااااااائعااة و الهيكاال 

 الكربوني. 

  أهن النباتاا و االاشاااااا الطبية الغنية بهذا النوو

 من النواتج الطبيعية وفااليتها البيولوجية.

  : تونيف عائل  التربيناع 
 الحيوي للتربيناا : مراحل االصطناو 

 : طرق اثباا التركيب الكيميائي للتربيناا 

 : االصطناو الكيميائي للتربيناا في المعمل 

 :)ال االية البيولوجية للتربيناا )أمثلة متتارة 

W5, W6 

& W7 6 

 - W8 (نظري) اختبار نصف الفصل 4

5 

 مركبات االيض الثانوي

 )مركبات االسترويدات(
Steroids 

Compounds 

 : مقدمة ان اائلة األسترويداا 
  أهن النباتاا و االاشاااااا الطبية الغنية بهذا النوو

 من النواتج الطبيعية وفااليتها البيولوجية.
  االومممممممطناا ال يو  لألسمممممممترويداع كمركباع

 ايزوبريني  :
 : الايغة البنائية لألسترويداا 
 : تاني  اائلة األسترويداا و التسمية 

W9, W10 

& W11 6 
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  الكيميائي لألستريو اا :طرق اثباا التركيب 
  راساااااااااة متتااااااارة ألهن ااااائ ا المركبااااا 

 االستيرويدية :

6 

 مركبات االيض الثانوي

  )المركبات االروماتية(
Aromatic 

Compounds 

 : مقدمة ان اائلة المركباا االروماتية 
  أهن النباتاا و االاشاااااا الطبية الغنية بهذا النوو

 الكيميائية وفااليتها البيولوجية.من المكوناا 
 :  االوطناا ال يو  للمركباع االروماتي 
 تاني  اائلة المركباا االروماتية : 
  طرق اثبااااا التركياااب الكيمياااائي للمركبااااا

 االروماتية : 
 : االصطناو الكيميائي ألمثلة متتارة 

W12 & 

W13 4 

7 

 مركبات االيض الثانوي

االمينات الحيوية و 

  االلكالويدات
Biogenic Amines & 

Alkaloids 

  مقدمة ان اائلة األميناا الحيوية و االلكالويداا

: 

  أهن النباتاا و االاشاااااا الطبية الغنية بهذا النوو

 من النواتج الطبيعية وفااليتها البيولوجية.

  لحيوياااة و لحيوي لألمينااااا ا طنااااو ا االصااااااا

 االلكالويداا:

  الحيوية و االلكالويداا:تاني  اائلة األميناا  

 الهيكل البنائي و وحداا البناء االساسية و التسمية 

: 

 : طرق االستت   وال ال و التنقية 

 : التوا  ال سيولوجية 

  : طرق اثباا التركيب الكيميائي 

 : االصطناو الكيميائي ألمثلة متتارة 

W14 & 

W15 4 

 - W16 (نظري) الفص  ن اية اختبار 8

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

16 32 

 

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

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   
 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1 

 بعض طرق االستخالص, و الفصل و التنقية على  تعريف و تدريب الطالن

 المعروفة.

 بأستخدام المذيبات العضوية غير عطري من نباتبالنقع  استخالص التربينات. 

 من نبات عطري بأستخدام المذيبات  بالنقع)على البارد( استخالص التربينات

  .العضوية

  في نبات عطري. المستخلصة بالمذيبات محتوى التربيناتتقييم 

 بأستخدام ( نبات عطريأجزاء النبات المختلفة )من  استخالص التربينات

 .المذيبات العضوية

W1 & W2 6 

2 

  اسبببتخالص التربينات كزيوت عطرية متطايرة من النباتات العطرية بأسبببتخدام

على نسبببببببة  تغيير الموقع الجغرافي للنبات و تقييم اثر طرق التقطير البخاري

 .الزيت العطري و طبيعة و نسبة المكونات الكيميائية

 و خواصببببببه الكيميائية في  تقييم محتوى النبات من الزيت العطري و نسبببببببته

 جميع اجزاء النبات.

W3, W4,  

W5 & W6 12 

3 
 المذيبات بأسببتخدام )على السبباخن و البارد(  اسببتخالص االسببتيروالت النباتية

 .العضوية
W7 3 

 - W8   (Midterm Exam)  الفص  نصف اختبار 4
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5 

 الماءبأسببتخدام أوراق الشبباي الجافة  من الكافيين و فصببل و تنقية اسببتخالص 

 المقطر.

  الماء بأسبببببتخدام من القهوة المطحونة الكافيين  و فصبببببل و تنقيةاسبببببتخالص

 المقطر.

W9 & W10 6 

6 

  الفالفونيدات بالنقع بأسبببببتخدام المذيبات )على و فصبببببل و تنقية اسبببببتخالص

 البارد(.

  الفالفونيدات بالسبببوكسبببليت بأسبببتخدام المذيبات  و فصبببل و تنقية اسبببتخالص

  )على الساخن(.

W11 & 

W12 6 

7 

 بأسبببببتخدام  (كل نواتج االيض الثانوي) كامل المكونات الكيميائية اسبببببتخالص

تيزيلة )على السببباخن بأسبببتخدام السبببوكسبببليت( و المذيبات العضبببوية القطبية

 المستتلص التاع إلى ادة مستتلااا بأستتداع مذيباا متباينة القطبية.

   مساا  كيميائي لتقيين ماهية المكوناا الكيميائية في كل جزء بأسااتتداع الكواشاا

 التاصة بالتربيناا, االستيرويداا, االلكالويداا و المركباا االروماتية.

W13 6 

 - Final Exam  W14 اختبار نهاية الفصل )عملي(  8

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

14 
  36 

. س

  عملية

 

vi. استراتيجيات التدريس : Teaching Strategies 

 تراتيجيات المتبعةاالس إستراتيجيات تدريس معمو  ب ا

  المحاضرة التفاعليةLectures √ 

  الحوار والمناقشةdiscussion √ 

  العصف الذمنيBrainstorming √ 

 ح  المشكالت Problem solving √ 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical 

presentations&                 

√ 

  الت بيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) √ 

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects √ 

  التعلم الذاتيSelf-learning √ 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  √ 

 تباد  الخبرات بين الزمالء √ 

 

  vii.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  لكق طالب بجمع معلوماع مل مناط هم عل التداو  باالعشاب  التكليف الفردي
ااالساس  –االستوداماع الشائع   -مل الجوانب التالي  : النباتاع المستودم  

مد  معرف   – ور (  –متوار  مجرب  –الذ  بني علي  االستودام )معت د 
العشاب رود نتائج التداو  با -المداو  باالعشاب و النباتاع الطبي  و وبرت  

 على االستمرارفي التداو  باالعشاب . تل  النتائج)السلبي  و االيجابي (  و ا ر

 5 فردي
االسبوو 

 السابع

2  كل ميمواة بيمع  التكليف الجماعي بتقساااااااين الط ا لميموااا و تكلي  

 واحد من النباتاا الطبية( ان المياالبياناا )من الموروث الشاااعبي و الموثقة 
 5 جماعي

االسبوو 

 الرابع
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من حيث المكوناا الكيميائية وطريقة االسااااااتت   و ال ااااااال و التنقية لهذه 

المكوناااا و أهن طرق تعري  تركيبهااا الكيميااائي وال ااااليااة البيولوجيااة لهااذه 

 .المكوناا و انسيامها مع ماور  في الموروث الشعبي

 0Total Score 10  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 
 ة )النصفية و النهائية(عمليال اتختباراال

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

W15 
50 33.3% 

6 
 نهاية الفصل )نظري(اختبار 

Final Exam (theoretical) 

أو  (W16)السادس عشر 

 40% 60 بحسب التقوين اليامعي

 % Total  150 100 المجموع 

 

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

1. A. M. Dawidar, M. Abdel-Mogib, M. A. Metwally, S. N. Ayyad, (1998). Chemistry of 
Natural products. 1st. ed. (ISBN. 977-19-5462-8), Mans. University Press, Mansoura 
Egypt. 

2. D. S. Satyajit, L. Zahid, I. G. Alexander, (2006). Natural Products Isolation, 2nd. Edition, 
Humana Press Inc., Totowa, New Jersey 07512, ISBN:1-59259-955-9. 

المراجع المساندة .  2  Essential References: 

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

2. S. V. Bhat, B. A. Nagasampagi, M. Sivakumar (2005), Chemistry of Natural Products, 
Berlin, Springer, ISBN: 3-540-40669-7. Meenakshi Jointly published with Narosa 
Publishing House 2013, XXXI, 840 p., Hardcover ISBN: 978-3-540-40669-3. 

3. K. Robards, P. R. Haddad & P. E. Jackson, (2004), Principles and Practice of Modern 
Chromatographic Methods, Amsterdam, Elsevier, ISBN: 0-12-589570-4. 

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

http://www.springer.com/natural productsl+chemistry/journal/ 

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

http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/natural products chemistry. 

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

http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/pdavies/     & http://www.ebooks.com. 

 

http://www.springer.com/natural%20productsl+chemistry/journal/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-natural%20products-chemistry/
http://www.sciencedirect.com/science/chemistry/natural
http://www.chemweb.com/
http://www.chemistry.com/
http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/pdavies/
http://www.ebooks.com/
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x. لضواب  والسياسات المتبعة في المقررا: Course Policies 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

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

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25ال ياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

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

 المحاضرة. دخو  يمنع من

 :Exam Attendance/Punctualityضواب  االمتحان  3

  .المتحانل من الوقت المحدد %51بعد انقضاء ال يسم  لل الب دخو  االمتحان الن الي  -
 إذا ت يب ال الب عن االمتحان الن الي ت بق اللوال  الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففواب  تنفيذ التكليفات و يحدد  سفففففتاذ المقرر نو  التعيينات في بداية الفصففففف  ويحدد مواعيد تسفففففليم ا -
 وتسليم ا.

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

 : Cheating ال ش 5

 اللحة شؤون ال الب. عليه في حا  ثبوت قيام ال الب بال ش في االمتحان النصفي  و الن الي ت بق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بال ش او النق  في حا  ثبوت قيام ال الب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عنه ت بق الاللحة الخاصة بذلك  البفي حالة وجود شخا ينتح  شخصية  -
 :Other policiesسياسات  خرى  7

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

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

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

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

تسببببتخدام كراسببببة االجابة لالجابة على أسببببئلة األمتحان فقط , و يمنع اسببببتخدامها ألي أغراض اخرى مثل  -

كتابة شببكاوي أو شببرر لظروف الطالب االجتماعية أو المرضببية, وفي حال مخالفة الك لن ينظر في كراسبة 

 نتيجة االمتحان النهائي. االجابة و لن يتم تصحيحها و سيتم الرفع بنتائج التقويم سالفة الذكر بدون
أسبتاا المقرر غير مسبؤول عن أي كراسبة إجابة لم يدون علي غالفها أسبم الطالب و باقي بياناته المطلوبة  -

 و الموضح تفاصيلها في غالف كراسة االجابة الخارجي.
والك  يبلغ الطالب بأنشبببطة التقويم و كيف سبببيتم توزيع الدرجات )المعتمدة للمقرر( على مختلف االنشبببطة -

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

 

 

 


