
 جامعة سوهاج كلية العلوم قسم الكيمياء

 ٢٠١٤/٢٠١٥تص�ف مق�ر دراسي 

  بيانات المقرر - ١

  اسم المقرر: كيمياء عضوية (حلقية غير متجانسة)  )ج( ك 364الرمزالكودي:  

كيمياء و  –حيوان شعبة كيمياء و   -الفرقة الثالثةالتخصص: 
فيزياء  –ء جيولوجيا و كيميا – كيمياء و ميكروبيولوجى –نبات 

  و كيمياء

  

   ٤عملي            ١عدد الوحدات الدراسية:  نظري      

  
 أهداف المقرر: - ٢
   

دراسة طرق تخليق المركبات خماسية الحلقية الغير  -١حلقية غير متجانسة 
متجانسة المحتوية علي ذرة أو ذرتين غير متجانستين أو أكثر وبعض 

  التأثيرات البيولوجية
طرق تخليق المركبات سداسية الحلقة الغير متجانسة المحتوية دراسة  - ٢ 

  على ذرة أو أكثر غير متجانسة وبعض التأثيرات البيولوجية
: يتعرف على الخواص الكيميائية والفيزيائية والمجموعات الفعالة العملي

  للمركبات العضوية.
  المستهدف من تدريس المقرر: - ٣

  الطالب قادرا على أن: نية المقرر يكوفي نها  المعلومات والمفاهيم: - ا
سداسية حلقية الغير  و يوضح طرق تخليق المركبات خماسية الحلقية - ١أ
  متجانسة المحتوية علي ذرة غير متجانسة أو أكثرال
سداسية الحلقية  و يبين تفاعالت وخواص المركبات خماسية الحلقية  - ٢أ

و أكثر وبعض تأثيراتها متجانسة المحتوية علي ذرة غير متجانسة أالغير 
  . البيولوجية

المركبات األروماتية  للتعرف على عمليا الطريقة المناسبة يشرح -  ٣أ
  .هاواألليفاتية والمجموعات الفعالة داخل

  الطالب قادرا على أن: نفي نهاية المقرر يكو  المهارات الذهنية: - ب
  

نسة المحتوية يقارن بين خواص المركبات خماسية الحلقية الغير متجا - ١ب
  علي ذرة واحدة غير متجانسة مختلفة ( مثل البيرول والثيوفين والفيوران ).

يقارن بين خواص المركبات خماسية الحلقية الغير متجانسة المحتوية  - ٢ب
مختلفتين أو متشابهتين ( مثل بيرازول  علي ذرتين غير متجانستين

  . واالميدازول وكذلك مركبات اآلزول والثيازول)
  يستتنج عمليا التركيب الكيميائى للمركبات العضوية - ٣ب

  الطالب قادرا على أن: نفي نهاية المقرر يكو  المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  - ج
  
لمركبات العضوية غير ل الخواص الكيميائيةيستنتج األختالف بين   - ١ج
  المركبات األروماتية.الحلقة و متجانسة ال
  ركبات األروماتية واألليفاتية بالتجارب المناسبةيكشف عمليا عن الم - ٢ج

  الطالب قادرا على أن: نفي نهاية المقرر يكو  المهارات العامة: - د
  يعمل بكفاءة مفردا أو مع مجموعة.  - ١د
  يلتزم بالمواعيد والنظام داخل قاعات المحاضرات والمعامل.  - ٢د
  يتعامل جيدا مع األدوات المعملية و المواد الكيميائية بحذر وبكفاءة.  - ٣د
  يبحث عن المعلومات باستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة. - ٤د

  محتوى المقرر:                                            - ٤
دراسة طرق تخليق وخواص المركبات خماسية  - حلقية غير متجانسة

ية الغير متجانسة المحتوية علي ذرة أو ذرتين غير متجانستين أو أكثر الحلق



 - الثيازول - مركبات اآلزول –الفيوران –الثيوفين  - وتفاعالتها مثل (البيرول
  األوكزازول).

دراسة  طرق تخليق وخواص المركبات سداسية الحلقية غير المتجانسة  - 
كثر وتفاعالتها مثل المحتوية علي ذرة أو ذرتين غير متجانستين أو أ

  األوكزازين). - الثيازين - مركبات الديازين - (البيريدين
تفاعالت معملية للتعرف على المجموعات الفعالة داخل المركبات  - العملي:

  التعرف على المركباتفحص و - العضوية (األليفاتية واألروماتية)
  األروماتية واألليفاتية فى المعمل.

  المحاضرات التفاعلية. - ١  لم:اساليب التعليم والتع - ٥
  تعلم ذاتي. - ٢
  تجارب عملية. - ٣
   .األنشطة الفصلية - ٤

اساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي القدرات  - ٦
  المحدودة:

  األرشاد الطالبى –الساعات المكتبية 

  تقويم الطالب: - ٧
  امتحان نظرى نصفى  - ١  االساليب المستخدمة: - ا

  امتحان عملى نهائى)  - نة  أعمال سامتحان عملى ( - ٢
  امتحان نظرى نهائى  - ٢

  منتصف الفصل الدراسى  التوقيت: - ب
  نهاية الفصل الدراسى

  %١٠امتحان نظرى نصفى - ١  توزيع الدرجات: - ج
  %) ٢٠امتحان عملى نهائى - % ١٠أعمال سنة (  % ٣٠امتحان عملى - ٢
  % ٦٠  امتحان نظرى نهائى - ٣

  لمراجع:قائمة الكتب الدراسية وا - ٨

  مذكرة القسم  مذكرات: - ا

   كتب ملزمة: - ب

  - .Organic Chemistry, G. Marc Loudon, 4th Edn. (2002)  كتب مقترحة: - ج
 -Voet, D and Voet, J (2004), Biochemistry 3rd edition. 
John Whiley and Sons, Inc., New York. 
 -Finer,L., Organic chemistry, ٦th Edn. ELBS and long 
mann group Ltd. ٢٠٠٧. 
 -Organic chemistry, P. Y.Bruice 4th edition, Pearson 
Prentice Hall (2004). 

   دوريات علمية او نشرات . . . الخ - د
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