
  قسم الكيمياء  كلية العلوم جامعة سوهاج

  ٢٠١١/٢٠١٢تص�ف مق�ر دراسي 

  بيانات المقرر - ١

  (ا)   ك ٢٤٢الرمزالكودي:  
 كيمياء -) ١فراغية (كيمياء كيمياءعضوية (اسم المقرر: 

   ) عطرية
 الفرقة الثانية شعبةالتخصص:
  كيمياء الالفيزياء و 

  

  6عملي                ٢عدد الوحدات الدراسية:   نظري    

  
  لها. للمركبات العضوية و الشكل الفراغى فراغيةالخاصية ال دراسة   أهداف المقرر - ٢

طرق  و  دراسة المركبات األروماتية التى تتكون من حلقة بنزين واحدة 
  تحضيرها و تفاعالتها.

  دراسة مشتقات البنزين و طرق تحضيرها و تفاعالتها.
و ميكانيكية التفاعالت الكيميائية   ء العضوية الفيزيائيةدراسة أساسيات الكيميا

  للمركبات العضوية.
التعرف على طرق تسمية المركبات األروماتية وطرق تحضيرها و التفاعالت 

  .التى تتم على هذه المركبات
  دراسة المركبات العضوية و التعرف على المجموعات الوظيفية عمليا  : العملى

  يس المقرر:المستهدف من تدر - ٣
  :ان بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادرا على    

  للمركبات العضوية فراغيةيوضح الخاصية ال - ١أ  المعلومات والمفاهيم: -ا
 يوضح التركيب الكيميائى للمركبات األروماتية. - ٢أ
 سمية المركبات األروماتية.يبين الطرق المختلفة لت - ٣أ
 وطرق تحضيرها. األروماتية ركباتلمالكيمائية ل خواصال يشرح - ٤أ
 يفسر التفاعالت التى تسلكها هذه المركبات. - ٥أ
  الكواشف العضوية واستخداماتها. أنواع بيني - ٦أ

  الشكل الفراغى للمركبات العضوية  وقعيت - ١ب  المهارات الذهنية: -ب
 للمركبات األروماتية .األشكال  الرنينية   قارن بيني- ٢ب 
 لمناسبة لتحضير هذة المركباتالطرق ا حددي - ٣ب
 يقارن بين مشتقات البنزين المختلفة - ٤ب
  يميز بين االستخدامات المختلفة للكواشف العضوية - ٥ب

المهارات المهنية الخاصة   -ج
  بالمقرر:

 عمليا المركبات األروماتية بالتجارب المناسبة لىع تعرفي - ١ج
  .يطة.يخطط لتحضير بعض المركبات األروماتية البس - ٢ج
  يتوصل الى اسم المركب العضوى عمليا. - ٣ج

  يعمل فى مجموعة - ١د  المهارات العامة: -د
  ينضبط فى المواعيد  - ٢د
  المعملية بدقة  دواتيستخدم األ  - ٣د
  يتعامل بحرص مع المواد الكيميائية  - ٤د

  التماثل الضوئى –التماثل التركيبى  –الخاصية الضوئية  :)١فراغية(كيمياء   محتوى المقرر: - ٤
طرق تحضير  –التركيب الكيميائى والخاصية األروماتية للبنزين  :كيمياء عطرية

الكيتونات  –األلدهيدات  –الفينوالت ( مشتقات البنزين المختلفة –وخواص البنزين 
أمالح  –األمينات  –مركبات النيترو  –ومشتقاتها  الكربوكسيلية األحماض –

   . )الديازونيم
 من خالل دراسة المركبات العضوية التعرف على المجموعات الوظيفية :العملى
    .عمليا

  المحاضرات التفاعلية. - ١  اساليب التعليم والتعلم: - ٥
  التعلم الذاتى. - ٢
  تجارب عملية. - ٣



اساليب التعليم والتعلم للطالب ذوي  - ٦
  القدرات المحدودة:

  يمىدالساعات المكتبية واألرشاد األكا

  م الطالب:تقوي - ٧

  امتحان نظرى نصفى  - ١  االساليب المستخدمة: -ا
  امتحان عملى نهائى)  - أعمال سنة   - امتحان عملى ( - ٢
  امتحان نظرى نهائى  - ٢

  منتصف الفصل الدراسى  التوقيت: -ب
  نهاية الفصل الدراسى

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

  قائمة الكتب الدراسية والمراجع: - ٨

  (مذكرة اروماتيه وميكانيكا التفاعالت)مذكرة المقرر:   مذكرات: -ا
  +( مذكرة الكيمياء العضويه العملية) 

    كتب ملزمة: -ب

 Finer, L. I, Organic Chemistry. 5th Edn. ELBS and Longman  كتب مقترحة: -ج
group Ltd. (1975). 

  
 شبكة المعلومات بالجامعة والمكتبة الرقمية.   دوريات علمية او نشرات . . . الخ -د

  http:// www.Sciencedirect.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/aromatic chemistry    
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