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   مركبات الحقلیة غیر المتجانسة واھمیتھا واھم صفاتھا وكیفیة االستفادة منھا حیاتیا الب البالط ریفتع
 التعریف باھم مصادرتواجدھا حیاتیا -
وطرق الكشف عنھا ) طرق تحضیرھا\تفاعالتھا ( مركبات الحقلیة غیر المتجانسة الالتعریف بكیمیاء  -

 .لحیاتیةوتطبیقاتھا العملیة الھادفة الى التطویر ومواكبة التطور العلمي للكیمیاء ا  وتمییزھا مختیریا
مركبات الحقلیة غیر الكیمیاء تدریس وتعلیم الطلبة على كافة المعلومات الضروریة والالزمة الخاصة ب

 .حیاتیةال مما یؤھلھم للعمل والبحث في كافة مجاالت الكیمیاء المتجانسة
 

 

 

 

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج

  ھداف المعرفیة األ -أ

  مركبات الحقلیة غیر المتجانسةالب تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -1أ
الحقلیة غیر  تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  للتراكیب الكیمیائیة للمركبات -2أ

  مختلفة وطرق تحضیرھاتھا الوتفاعال المتجانسة 
مركبات الحقلیة غیر لل تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم لمیكانیكة التفاعالت   -3أ

   ھاوطرق الكشف عنالمتجانسة 
مركبات الب الخاصةللتجارب العملیة للكیمیاء تمكین الطلبة من الحصول  على المعرفة والفھم  -4أ

 الحقلیة غیر المتجانسة

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   - ب
   التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
 مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
الخاص  ات والمواضیع االضافیة المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي تزوید الطلبة  باالساسی   -
  مركبات الحقلیة غیر المتجانسة الب
مركبات الحقلیة غیر الكیمیاء الخاصة بمواضیع التكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -

  تتطلب التفكیر والتحلیل  والتي الحیاتیة المتجانسة 
ن الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب م  -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  یة باسئلة حلھا ذاتیا  امتحانات یوم  - 4
  بیتیة درجات محددة بواجبات   - 5

 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
  مركبات الحقلیة غیر المتجانسةالكیمیاء  فھمتمكین الطلبة  من   -1ج
الحقلیة غیر المركبات   وتمییز وتشخیص تحلیل  في  المرتبطة ن الطلبة من حل المشاكل تمكی -2ج

   المتجانسة
 مركبات الحقلیة غیر المتجانسة اللكیمیاء لمشاكل المرتبطة باالطار الفكري كین الطلبة من حل اتم  -3ج

  الحیاتیة
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   
  
  
  
 

  طرائق التعلیم والتعلم     
  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -
  الشرح والتوضیح     -
 ة بمخرجات التفكیر والتحلیل الكیمیائي تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلق   -
  مركبات الحقلیة غیر المتجانسةلل
مركبات الحقلیة غیر الب الخاصةتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع الكیمیاء   -

  تتطلب التفكیر والتحلیل  المتجانسة والني
ضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحا  -

  لمواضیع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

  
  
 

 طرائق التقییم    

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا    - 4
  درجات محددة بواجبات بیتیة  - 5
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت    -
  قطر المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج ال  -
 المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر  -



 بنیة المقرر .10

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

مدخل الى المركبات الحلقیھ غیر  2 1
  تعریفھا انواعھا اھمیتھا\المتجانسة

میاء مقدمة عن الكی
الحلقیةغیر 
  المتجانسة 

امتحانات یومیة  السبورة والداتا شو 
وواجبات بیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات 

  الشھریة
 

المركبات الحلقیة غیر المتجانسة  2 2
  ثالثیة الحلقة

المركبات الحلقیة 
غیر المتجانسة 

  ثالثیة الحلقة

 = السبورة والداتا شو 

ر المركبات رباعیھ الحلقة غی 2 3
 المتجانسھ

المركبات رباعیھ 
الحلقة غیر 
  المتجانسھ

  

 = السبورة والداتا شو 

الحلقات غیر المتجانسة الخماسیھ  2 4
  )انواعھا(امثلھ علیھا اھمیتھا 

 

المركبات الحلقیة 
غیر المتجانسة 
  خماسیة الحلقة

 = السبورة والداتا شو 

الثایوفین , البایرول , الفیوران  2  5
تركیبھا ,تھا صفا, اھمیتھا 

 االروماني

المركبات الحلقیة 
غیر المتجانسة 

خماسیة الحلقة ذات 
ذرة مغایرة واحدة 

, البایرول , الفیوران 
  الثایوفین

  

 = السبورة والداتا شو 

  \الثایونین  , البایرول , الفیوران  2 6
 تفاعالتھا  \طرق تحضیرھا 

تحضیر وتفاعالت 
, البایرول , الفیوران 

    الثایونین

 = السبورة والداتا شو 

المركبات سداسیة الحلقة غیر  2 7
 تواجدھا \المتجانسة امثلة علیھا

المركبات سداسیة 
الحلقة غیر 
  المتجانسة

 = السبورة والداتا شو 

اھمیتھ صفاتھ , البریدین  2  8
 االرومانیھ

 = السبورة والداتا شو   البریدین

طرق تحضیر البریدین تفاعالت  2  9
 ینالبرید

 تحضیر وتفاعالت
  البریدین

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو    االمتحان الشھري االول   2  10

المركبات خماسیھ الحلقة غیر  2  11
المتجانسھ المندمجھ االندول 

  البنزوثایوفین , البنزوفیوران ,
 صفاتھا و اھمیتھا

المركبات خماسیة 
الحلقة غیر 

  المتجانسھ المندمجة

 = السبورة والداتا شو 

, البنزوفیوران ,االندول  2  12
البنزوثایوفین طرق تحضیرھا 

  تفاعالتھا
 

االندول 
,  البنزوفیوران ,

 تحضیر وتفاعالت
  البنزوثایوفین

 = السبورة والداتا شو 

 = السبورة والداتا شو المركبات سداسیة المركبات سداسیة الحلقة غیر  2  13



  

  

  

 البنیة التحتیة  .11

  - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Heterocyclic Chemistry, John A. Joule and Keith  )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

Mills, Blackwell Publishing, 2005.  

  

جع التي یوصى بھا                اـ الكتب والمرا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

1- 
http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualT
ext/heterocy.htm  

2- http://hetchem.blogspot.com/  

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

oco.comwww.byt 

  

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم  •
  .مجال المركبات الحلقیة غیر المتجانسة في علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال  •
    .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة  •
  
  
  
 

 

 \المتجانسة المندمجة امثلة علیھا
 اھمیتھا تواجدھا في الطبیعة

 صفاتھا

الحلقة غیر 
  المتجانسة المندمجة

  
الكوینولین اھمیتھ تواجده في  2  14

 \الطبیعة صفاتھ طرق تحضیره
 تفاعالتھ

 = السبورة والداتا شو   الكوینولین

واالیسوكوینولین اھمیتھ مصادره  2  15
 تفاعالتھ \طرق تحضیره \ صفاتھ

 = السبورة والداتا شو   یناالیسوكوینول

  االمتحان الشھري الثاني              2  16
 

   = 


