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 Drug targets األهداف الدوائية

اوعتنا   وااا،الهدف االدفئا ها جايء فا اااسم ددددددددددددد 
ب
ايج تتدل

ب
اوتئن وائتتناااابنادل دل

ب
عكنا  دلسمهدباودفئافايغدللادل

ايعهلكاالهأث راال الجاااملتغجب.

التئي ددددددددددديةاللفئافااااالعرئني لناي  تعهلاتقءتعلن،ا  دددددددددددهواالن،اوتئني لناقل لة ائاس عجنااأل فا ااسمءتئيةاا

ااسددمددءتددمدددددددلنايددءتددمدددددددلنا ددددددددددددددد ددعدددددددةائ  ددددددددددددددد دد ااسددمددءتددمدددددددلناالددكددعددرئتدددددددةا ئااملدددددددل ددتئتدددددددةاDNA, RNAالدد ددجئتدددددددةاي ا ددددددديئ . 

macromoleculesا.ا

 أنواع األهداف الدوائية وأنواع املستقبالت:

Example Description Drug target 

Receptors 

Nicotinic acetylcholine 

receptors; 

gamma-Aminobutyric 

acid (GABA) receptors 

 تناطةا الشددددددددددتواوو لوا يجقية،ال ف لانه   ان ه ا

األيجقلنا  ي ة
ب
ا.الو لوافيصا اغشلفااس ليةاق جذا

ا نابناةا يلااثلقيةاالسهجلوةا  لاستي ةا
ب
ا.يفا

linked -Channel

receptorsا

Muscarinic 

acetylcholine receptors; 

beta-Adrenoceptors; 

Dopamine receptors; 

5-hydroxytryptamine 

(Serotonin) receptors; 

Opioid receptors 

 7  ن  ؤل ة ويبهيفان لن لالبو امل دهواالن  يئ

 وللعرئن و  تناطة الغشددلفائننجوا لعر نعهف   ل ق

والدددةايتنااا  دددلانه  ددد اامل ددددددددددددده ل دددف دددلاGامل ددددددددددددد  ا

 ددنا  لدد دددددددل الددجةدددددددفو ندد ددددددد  ثدد اندد دد ددر ااGالددعددرئندد ددوا

 (  ختىا خلجتدددة  نجقدددلن  ع ئنه دددللددد  G العرئن و

 لتشدددددن  يوج   عل ) شدددددلب ية   لو  ئ وتئن و  قءت ،

   ددددهغت ا . الثلقج ا   دددد  ااملتسددددل   ختىا  ت الن

ا.  لئق  ئ ثجاو لفو لن ل ال ليعة االسهجلوة

Protein -G

coupled 

receptorsا

Insulin receptorsن دددددل  ئ ونيجتدددددة،  قءتعيدددددة ف دددددلليدددددة يعلدددددك  ن  ن دددددلا  

ا.  ل  تناطة  قءتعلن ن  ي    بب

linked -Kinase

receptors 

http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=76
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=76
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=72
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=72
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=697&familyType=IC
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=697&familyType=IC
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=2
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=2
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=4
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=20
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=1
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=1
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=50
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ReceptorFamiliesForward?type=GPCR
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ReceptorFamiliesForward?type=GPCR
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ReceptorFamiliesForward?type=GPCR
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=321
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Steroid hormone 

receptors; 

Thyroid hormone 

receptors; 

Vitamin D receptors 

 للى ئليس اس ليدددددة  اخددددد    دددددل امل دددددددددددددهواددددد  ينجوا

ا.امل هواالن  ن ال لووة األقعلط ب كس ط هلس

 ف رو ئن رائح سدددددددددللةاقصددددددددد   ا  نأث رات ل نتهتالاا

ا. يلم ةت  سلللن  ن االسهجلوة

Nuclear 

hormone 

receptors 

Other targets 

Na+ channels that are blocked by local anesthetics such : sensitive ion channels-Voltage

as lidocaine 

Enzymes: Inhibitors of cyclooxygenase such as aspirin; Inhibitors of angiotensin converting 

enzyme such as enalapril; Inhibitors of xanthine oxidase such as allopurinol 

Inhibitors of serotonin reuptake transporter such as fluoxetine.: Transporter proteins 

ا

ا

http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=107&familyType=NHR
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=107&familyType=NHR
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=84
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=84
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=90
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ReceptorFamiliesForward?type=NHR
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ReceptorFamiliesForward?type=NHR
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ReceptorFamiliesForward?type=NHR
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/FamilyDisplayForward?familyId=696&familyType=IC
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ReceptorFamiliesForward?type=ENZYME
http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/ReceptorFamiliesForward?type=TRANSPORTER
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ةيدديايجيددفاللىااسمءتمددلنااbinding  ت اوددلالبناددلطاالعليددةاندد)ثتاين ددللدد  ا  ا ئافا عا  ا ددف ايءت  ا عرئ 

ئ جانججت ا ئا خفئ اللىاسددط ااسمء فاالكعرئ ا علام ددع اللفئافاااbinding siteالضدد عةا يئا وتااالبنالطاا

اوللغجصا اخ ا يااالهججت .

اله ددللدد ا واائ  ددلاالوددفال ددلامهاق ه االيددةا ددياااملجيج اللىاالهددف االددفئا ها  انه ددللدد ااأل ئتددةا عا وتااالبناددلط

ان ت االانيددةاالكيعيددلئيددةاللددفئافاياامعجلددلناالجبي يددة ائالانيددةاالكيعيددلئيددةاللهددف ائيعددلا واالهددف ا جاوتئن و

اا
ب
 intermolecular  ت اوللتئاواا لو وااسمءتملناااائالت  عاالهف اااااأل ئتة  لاانه)ثتاافللتئاوااالت اا علا ل لااااااغللال

bondsلجبي يدددةاللدددفئافايان دددددددددددددعو دددلا  ددديئااس دددللدددةا جعجلدددلنااالبنادددلط ائي واااابئاوااننشدددددددددددددددأاو وااامعجلدددلنااا

الجةددفوااألسددددددددددددددلسددددددددددددديددةالا ددلفاااألةعددلنااأل ينيددةا شدددددددددددددندد ا ينيددةاةيددياامعجلددلناالجبي يددةالثعددلالنااألةعددلنااألا

االعرئني لن.

 هدف(-)أنواع الروابط دواء قوى االرتباط مابين الجزيئات

االبناددلطا ددلو وااسمءتمددلن،ائالت انيهل ا اا ددفبت ددلاللىاالتيا.ام هعددفالددف ائقج ا دديئاا  ددلعالددفوا قعددلطالهدد)ثتان

ا
ب
اله)ثتاناللىاالانيةاالكيعيلئيةاللفئافائللىااامعجللناالجبي يةاضددددددددعنا يئاالانية.الهياا فاياف االفئافاقعطل

ا ئا  ثرا نا يئااله)ثتاناةيياليسا ناالضتئب ا وايافي لاملهل.
ب
ائاةفا

 دةا قجا ا ناالتئاواابشدددددددددددددند ا سدددددددددددددللدددددددددددددة  االتئاوااالهيدفبئيينيدة،االتئاوااالشدددددددددددددلب يدة،االتئاوااث دلئيدةايجيدفا ب 

العرا شدكي ابئاواا شد ر ةا ئا  دل عيةائااا
ب
الوطب،االتئاوااالنلب ةاللعلفائخلصدةابئاواافلقفبفللسائ ةيلقل

اةلالنا ليلةايه اب ف لافوفاواف لليةاالهف ائ شكي ا  فا ايفيفو.

بئاواا جتددددةاغ رالنجسدددددددددددددددددةاقجددددف ددددلا ااال جا دددد ااملؤلنلددددةاي  ئتددددةاا:Covalent الروابط التشاااااااااااااااار يااااة -1

 ست لقية ائقجفاالتاوطةاالتشلب يةاو وااستي ااالسعرينائاقءت اال ينلجا  يجي لزا ااالص ي لن.

 :Ionic bondsالروابط الكهربية الرا دة أو الروابط األيونية  -2
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 ج .ا\ يلجيج اا40-20  ددفاالتاوطددةااأليجقيددةا نا  جىاالتئاواا ددلو وااسمءتمددلناةيدديانوددفبا جت ددلابا

ا-ننشددددددددأاو وااامعجللناالجبي يةاذاناالتدددددددد  لناامله ل  ددددددددةا ث اايجواالكتيج  دددددددديالنائا يجوا لكي ا

 األ جقيجم.

ا

 Hydrogen bondيدروجينية الروابط اله -3

 ائ يدفبئي وافو راودلاللك رئقدلن.ايجدبا وانعهلدكاالديبواN,O,Fننشددددددددددددددأاو واذبوا هغدليتواغ يدةاودلاللك رئقدلناي

ا ددلننجوا
ب
ا ناااللك رئقددلنائغددللاددل

ب
اةتا

ب
 دديئاالدديبانااملهغددليتوااااوزئنا ئاااملهغددليتواالغ يددةاوددلاللك رئقددلنازئيددل

ا  سم و.

ا

يه الل وابيااالهيفبئي واال و راولاللك رئقلناوجاسدددددطةاباوطةا  دددددل عيةا عاذبوا هتسدددددلايةا ث ااالزئناائا

 فبوا ا رواللىاييباااللك رئقلناليلكانعي اااللك رئقلنااملشددنلةااXاالئ سددم و.انعلكااليبواالكهتسددلايةاا

 اتلىااالقءتلحاق جااليبوااأل ثرا هتسدددددددددددلايةائتك دددددددددددباالهيفبئي وا ددددددددددد  ةايءئيةاH_Xللتاوطةاالت دددددددددددل عيةاي

 جياةاخ ي ة.انفعىااامعجلةاالجبي يةاالت انهعهعا  يئاال ددددددعةاولامعجلةاامللق ةاللتاوطةاالهيفبئيينيةا

Hydrogen bond donor (HBD)الت اااجبي يةألن لانءئ االتاوطةاالهيفبئي واوللهيفبئي و.ا  لااامعجلةاالاا

الغ يددددةاوددددلاللك رئقددددلناالت ا  دددددددددددددهوادددد ا دددديئاالتاوطددددةافهددددفعىااامعجلدددةااويينيددددةاوددددللدددديبابئانءئ االتاوطددددةاالهيددددف

ا.اHydrogen bond acceptor (HBA)امل هوالةاللتاوطةاالهيفبئيينيةا
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ا.NH2ئااOH ث ااHBAائااHBDب ضااامعجللنانهصت ا دا

ئيللهللاانتشدددبياووجواولألزئاالاااللك رئقيةاالثالدالفي لائااا هوا اااذبواال لجباشدددفيفواالكهتسدددلاية ✓

اض ي اللتاوطةاالهيفبئيينية.ا

االت انجيفاضدددددددددعناونيةااأل ئتةائ وتانااالبنالطا ✓
ب
 نا  ثرا هواالناالتئاوااالهيفبئيينيةاشددددددددديجلل

لنائاال يفاناااااامعجللناالجبي يةاغ رااملت جقةا ث ااالي رانائالك جالنائال ي جالنائاال ي 

ائالكيهجقلناةييا شن ا يئااامعجللنابئاواا يفبئيينيةا هجسطةاالوجو.ا

ملعددددلااز ا ناالكثددددلفددددةاااللك رئقيددددةاللىاالدددديبوااملهغددددليتواملعددددلااز ا نا ددددفبت ددددلاللىانوادددد االتاوطددددةا ✓

ا يجواالكتيج  ددددددددددددديالنائ يجوا الهيددددددفبئيينيددددددةاللىاسدددددددددددددبيدددددد ااملثددددددل ااامعجلددددددلنااملهوالددددددةاالوجتددددددة 

ااال جس لن.

ااأل  واالتيلعاا هوا اييفاللتاوطةاالهيفبئيينية. ✓

ا

  Dipole-Ionثنائي قطب  -وروابط أيون    dipole –dipole interactionsرو ابط ثنائية القطب  -4

اود ديدددددددياندندجواالدكدثدددددددلفدددددددةا ااسدمدء ف. ااسدمدء فاالدودطدند ايدندجواندجزيدعاالدكدثدددددددلفدددددددةاااللدكد درئقديدددددددةاغد درا دهدجدددددددلندسا دا  دا

االلك رئقيةاللىا ةفا ت اااسمء فااللىا ن لاللىاالطت ااالختائلليبافلوا يااالطت اي ع ا   ةايءئيةا
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ال ددددددددببااسمءتملناواالطت ااالختاي ع ا دددددددد  ةايءئيةا جياةائ  دددددددد  ااسمءتملنالهياااإسددددددددللاةائيلملولو اف

اث لئيةاالوطب.اننشأا جىاالهجلذباث لئيةاالوطباو واالت  لنااسمءئيةااا هل ةاوا وااسمءتم و.ا

ا

ا

  Hydrophobic interactionsوالرو ابط الكارهة للماء  Van der waalsرو ابط فاندرفالس -5

اننشدددددددددددددددأاو واااليءافاالنددلب ددةاللعددلفا اااسمءتمددلن ا هاددل الناا جىافددلقددفبفددللس
 
ااابئااوااضددددددددددددد ي ددةايددفا

اوااودلزتدل اغ  ااامعجلدلناالندلب دةاللعدلفاودلال  رئقلنا االكتيجنه.اانء ا ا جوا ديئاالتئاالي دلنيدةاائاالهيندا

ا علايتهتا ااالشن االهللا ا
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ا

ا

 

 

 

 

 

 االرتباط مع الهدفأدوار املجموعات الوظيفية بعملية 

 دور الكحوالت والفينوالت في عملية االرتباط .1

  دفاالك جالنائال ي جالنا نااامعجلدلناالجبي يدةاالشدددددددددددددل  دةاضدددددددددددددعناونيدةاال دفيدفا نااأل ئتدةائالت الدل وا

وي علايل باااHBAالتئاوااالهيفبئيينية.ايل بااأل سددددددددددم وا ئبا  ددددددددددهوا اللتاوطةاالهيفبئيينيةاااا ل شددددددددددن 

االهيفبئي وا ئباامللق الهيئاالتاوطة.

اتلىاتي را ئااس ر؟؟اOH- لذااي فدالنان جت ااامعجلةا
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ا

اللتاوطدددةاالهيدددفئيينيدددة
ب
ا وايل دددبا ئبا هوادد ااالايعكناللعضدددددددددددددددلانااالسددددددددددددد ر ا واينجوا دددلق دددل

ب
لكنا  دددلعااةهعدددلال

للتاوطةاالهيفبئيينيةاتالا وااسحم اال تاغااالكا راامعجلةااألسددددددددددي ا جا  عرا نا جعجلةاامليتي ا اااملضددددددددددلانا

ااخهال ا اا
ب
اتلىاتلددل ددةاندد)ثتاناالتاوطددةاالهيددفبئيينيددةااألصدددددددددددددليددة.ا  ددلعا يضددددددددددددددل

ب
اإلي ر ا عددلايؤ  اتلىاوددفئبئا يضددددددددددددددل

ةا ددلو وا جعجلت ااالسددددددددددددد رائالك ج اةيدديانهعهعا جعجلددةاالكتيج  ددددددددددددديدد اوهددلث راضددددددددددددد ي ااس جاصاااللك رئقيددا

اسلةباال  رئقلنااال سم واااملئبا علايؤ  التشن اونيةا  ينيةا ج  ةاوللشن .

ا

 دور الحلقات العطرية في عملية االرتباط .2

مل ل قاالنلب ةاللعلفاضعنا وتانعلكااس لولناال طتتةاونيةا  هجتةاملب ةاللعلفا شن ان)ثتانافلقفبفللسا عاا

ااالبنالط.اةلوهاالهك لواغ را  هج ائ   ا فبواللىا شكي االتئاوااالنلب ةاللعلف.

يعكنالل لوددلناال طتتددةا وانهدد)ثتا يضددددددددددددددلا عاايجقددلنااال جقيجما ناخال ااةددفاداندد)ثتاناث ددلئيددةاالوطددب.ا عددلا وا

االيعكناس لوهاالهك لواف لب.ااس لولناال طتتةا هوالةاض ي ةاللتئاوااالهيفبئيينيةائ يا



 

Dr. Nathalie Moussa 
Manara University- Faculty of Pharmacy 

 

 

 دور األلكينات في عملية االرتباط .3

  فااأللكي لنا علااس لوةاال طتتةا  ددددددددددددهجتةائملب ةاللعلفاوللهللاانه)ثتا عاامل ل قاالنلب ةاللعلفاضددددددددددددعنا وتانا

ااالبنالطالعرا شكي ان)ثتانافلقفبفللس.

ابباضعنا وتااالبنالط.املضل ملنااملشا ةاياأللنلقلن اذاناونيةا    ا  يقاالهول

ا

 دور الكيتونات واأللدهيدات في عملية االرتباط .4

اامعجلةاالكيهجقيةاشددددددل  ةاضددددددعنااأل ئتة.اونيت لا  ددددددهجتةائ شددددددن ابئاواا يفبئيينيةانل بافو لاذبوا  سددددددم وا

اا جعجلةاالكتيجقي ا ئبا هوا اللتاوطةاالهيفبئيينية.

اب ءماث ل هاالوطباوللغااأل عيةام ع اوتشكي ان)ثتاث ل ها طبا عا وتااالبنالط.اا علانهعهعا جعجلةاالكتيجقي 

ا اااملت الناالفئائية.
ب
ايعكنالأللف يفانااله)ثتاوطتتوةا علثلةاللكيهجقلنائلكنااأللف يفانا   اشيجلل
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اا

ا

ا

ا

ا

 دور األمينات في عملية االرتباط .5

ئبي يدةا ااالكيعيدلفاالدفئائيدةا عدلانجيدفا ديئااامعجلدةا ااونيدةاال دفيدفانهعهعااأل ي دلناودأ عيدةاودللغدةا عجعجلدةاا

ا نااأل ئتة.ا شن ابئاواا يفبئيينيةاسجافال ا ا ئبا هوا ا ئا لق الهيئاالتاوطة.

ذبوااآلزئنالدفي دلازئالاالك رئنهاةتائاةدفائيدللهدللاايعكن دلا وانل دبا ئبا هواد التاوطدةا يدفبئيينيدةائاةدفو.انل دبا

ليدةائالثدلقجتدةا ئبا دلق اللتاوطدةاالهيدفبئيينيدة.انل دبااأل ي دلناال طتتدةائاأل ي دلناال طتتدةااملهغدليتوااأل ي دلنااألئا

فواا ئبا لق اللتاوطةاالهيفبئيينيةاب دددببان)ثتاالءئالاااللك رئنهااس تا عااس لوةاال طتتةا ئااس لوةاال طتتةا

ااملهغليتو.

ثتا عا وتااالبناددلطاللمء فاالهددف ا عددلام   ا ن ددلانددأيندد ايعكنا وانهعرننااأل ي ددلنايتضددددددددددددددلفددةاوتئنجو ال ددف ددلانهدد)

ئيللهللاانصدددددددددددا اغ را ل بواللىال با ئباامللق اللتاوطةاالهيفبئيينيةائ شدددددددددددكي اباوطةا يفبئيينيةا  جىا ولبقةا

ا
ب
ا جتل

ب
ا يجقيل

ب
ا ناذلكايعكنا وا شدددددن ان)ثتا

ب
 عاا عاالتاوطةاالهيفبئيينيةاالت ا شدددددنلهلا ااةل ال انكنا هأي ةائيفال

ا يجواالكتيج  يالناضعنا وتااالبنالط.
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ا

ا

 دور األميدات في عملية االرتباط .6

ا ااالكيعيدلفاالدفئائيدةااااواتيدفانا ئالدفيدفاناواتيدفا نجقدةاا نا
ب
تواال دفيدفا نااملت ادلناالودلئدفوااملدفبئسدددددددددددددةاةدلليدل

بئاواا يفبئيينية.ايعكنا ةعلنا  ينيةانتنااا عاب ضدهلاوتئاوااواتيفيةا ئا  يفية.ا شدن االتئاواااأل يفيةاا

 وانل دباذبوااأل سدددددددددددددم وا جعجلدةاالكتيجقيد ا ئبا هواد اللتاوطدةاالهيدفبئيينيدةا عدلايعكن دلا وا شدددددددددددددند اباوطه وا

ا يفبئي يه و.

ا
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ا

 دور أمالح األمونيوم الرباعية في عملية االرتباط .7

ائبئاوااث ل ها طبا عااس لوةاال طتتةاضعنا وتااالبنالطا شن ابئاواا يجقيةا عاالكتيج  يالن

ا

 دور الحموض الكربو سيلية فب عملية االرتباط .8

  فااامعجلةاالكتيج  ددددددددديليةا جعجلةا  تشدددددددددتوا اااأل ئتة.انل با ئبا  دددددددددهوا اللتاوطةاالهيفبئيينيةا ئا لق ا

 ئا شدن اباوطةا يفبئيينيةاا\لهل.ا فانجيفاللىاشدن ا يجوا تيج  ديالنا علام دع اوإ نلقيةانشدجفان)ثتاايجنهائ

اينية.ا جتةاةييايل با يجواالكتيج  يالنا ئبااملهوا اللتاوطةاالهيفبئي

ا
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 دور األسترات في عملية االرتباط .9

 جعجلدددةااالسددددددددددددد را  دددددددددددددهواددد اللتاوطدددةاالهيدددفبئيينيدددة.ا نااملت  ا وايل دددبا  سدددددددددددددم وا جعجلدددةاالكتيجقيددد ا ئبا

  دددددهوا اللتاوطةاالهيفبئيينيةا  ثرا نا  سدددددم وا جعجلةاالأللنج لدددددة األقبا   التضدددددةال لل ةاالهج ددددديعيةا

ائتعلكا ثلفةاالك رئقيةا  عر.

ا

جوااألسددد رانال فااألةيلفالتضدددةالل لعهةا نا ا اتقءتعلنااسدددهوالويةا  ت اوإقءتعلنااألسددد رازاائ ياا شدددنلةانن

انجلئااالسددددددهوالبا
ب
و ل املق ا جعجلةااالسدددددد را هعةا االعليةااالبنالط.اب ضااأل ئتةان ج ا سدددددد رائثلوهةان ددددددبيل

ا جا  االهج يعيةاالت ان عيب.ئي ج اال ض الل جا  اااللك رئقيةاالت ا  ه اوثالنااالس را ئالل

  ددددددددددددده عد ااالسددددددددددددد راناالودلولدةالل لعهدةالنا صدددددددددددددفابغيدةانو يعا جعجلدةا طايدةا ثد ااس عضاالكتيج  ددددددددددددديلاا ئا

ا .prodrugالك ج ا ئاال ي ج ا  ف ان ويقاا هصلصا فض العرايهلزاالهض ايااس رانيجيةا لي ةاالفئافا

 في عملية االرتباط دور هاليدات األلكيل وهاليدات األريل .10

األوا يجواالهددللجي وا
ب
نضددددددددددددد ا ددلليددفانااأللكيدد ا ةددفاال  ددلصدددددددددددددتاملجب،اوتئم،ايج ائااا جعجلددلناف ددللددةا يعيددلئيددل

 جعجلددةا غددل بواييددفو.ايه ددللدد االددفئافاالددي اي ج ا ددلليددفااأللكيدد ا عا  ا جعجلددةاقينليجفيليددةائتتنااا  هددلا

ا لل ااأللنلة.وصجبوا ائعةالجاسطةاباوطةا  ل عيةائ ياا لم ت اوه

خصدددددددددصددددددددد ا يئااأل ئتةامل لسمةااأل تانااملهف والل يلوا ث اال دددددددددت لو.افلجبتفانااأللكي الي ددددددددد ا ؤلنلةاألوا

االتاوطةاو واال لجبائالكتيجواباوطةا جتةائلي  اسهلةااله ط .

الكثدلفدةااالنهصدددددددددددددت ا دلليدفانااألبتد ا  جا د ا ؤلنلدةاألوااملهادل الناالهدللجيينيدةاسدددددددددددددلةادةالاللك رئقدلنانؤثتاللى

اااللك رئقيةالل لولناال طتتةا علايؤثتاوفئبئاللىاابنالطااس لوةاال طتتة.

للعدلفائنهد)ثتا عاامل دل قاالندلب دةاللعدلف.ا يجقدلناالهدللجي وا هوالدةاييدفواللتاوطدةاااةتوااملهادل الناالهدللجيينيدةامدلب دا

االهيفبئيينية.ا
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 باطدور مجموعات األلكيل والهيكل الكربوني في عملية االرت .11

نعهلددكاخجاصامددلب ددةاللعددلفاوددللهددللاانهدد)ثتا عاامل ددل قاالنددلب ددةاللعددلفاضدددددددددددددعنا وتااالبناددلطالعرا شدددددددددددددكيدد اندد)ثتانا

افلقفبفللس.

 دور الحلقات املتغايرة في عملية االرتباط .12

ةان هج اللىاذبوا تيجوائاةددددفوا  ددددفا  ناا تناطددددةاودددديبوا غددددليتو،ائي هعراال ي رئي و،ا ئا ااا ت اددددلنالضدددددددددددددجتددددن

اناةلويةاغ را هجلن دددة.ايعكنالهيئالكعري ،ا ئااأل سدددم و،ا ناال  لصدددتاذاناالوفبواالكا رواللىاننجتنا ت ال

اس لولناغ رااملهجلن دددددددددةا شدددددددددكي ابئاوااملب ةاللعلفائبئاواافلقفبفللس ا علا  دددددددددهطيعااليبوااملغليتوا شدددددددددكي ا

بئاوااا6 ايعكنالأل ق وا وامشدددددددددددددنددد ابئاواا يدددفبئيينيدددةاائاشددددددددددددددددلب يدددةا عا ج عااالبنادددلطا ااامل دددددددددددددهواددد .ا ثدددل ا

ا يفبئيينيةايةلوةاالاجبتن .

 

 


