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ا بشكرك و ا ييي  النهار ل ا بياعتك.. و ا تيي  اللحظات ل ا بذكرك .. ي  ا ييي  اللي  لل هلا

 اهلل ج  جالله و ا تيي  اآلخرة ل ا بعفوك .. و ا تيي  اجلنة ل ا برؤيتك

 (حممد ) الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. لىل نيب الرمحة ونور العاملني بلّغ لىل من 

 عائليت ... لىل سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل

                                  

 ليه ربيلهدي لكم ما وفقين أُ 
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 إلدددددد  ومنندددددد    نا لددددددة  علينددددددا نعمدددددد  الدددددد   المجدددددد ل  الواهدددددد  المتفضددددددل  الكددددددريم هلل الحمددددددد 
حسدددددان   بجدددددود  علددددديهم يتفضدددددل واصدددددلة  عبددددداد   وعصددددديان  بجحدددددود  عنددددد  يبتعددددددون وهدددددم وا 

 (محمد ) صابر مبتل  وأثبت   شاكر  نائل أفضلسلم عل  صلي وأ  أ  و 
 أما بعد ...

 شدددددكر  بخدددددال  أتوجددددد  ثدددددم هددددد   الرسدددددالة اكمدددددال يسدددددر لدددددي  الددددد  ( ( اهلل حمددددددأ فددددد نني
علددد  لبولددد  ا شدددرا    سدددماعيل ياسدددين مجيددددإ الددددر   لكبيدددر إلددد  ا وامتنددداني الج يدددل

 ومالحظاتددددددد  الدليقدددددددةونصدددددددائح   سدددددددديد ال ب رشدددددددادات  ّفقدددددددد تفضدددددددل علدددددددي   علددددددد  رسدددددددالتي
 .الج اء خير عني اهلل فج ا   له   الرسالة من القيمة العلمية   ادت التي القيمة 

عمدددددداد  كليددددددة التربيددددددة للعلددددددوم الصددددددرفة ابددددددن الهيددددددثم و رئاسددددددة لسددددددم  إلدددددد واتوجدددددد  بالشددددددكر 
 اسات تنا ا فاضل. جميع و إل الكيمياء 
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الخالصة  
متجانسدددددددددة ثنائيدددددددددة الحلقدددددددددة التضدددددددددمن العمدددددددددل تحضدددددددددير مشدددددددددتقات جديدددددددددد  للمركبدددددددددات الحلقيدددددددددة  يدددددددددر 

 وهي مشتقات حلقة الكوينا ولين. )المتناظر (

و لك من    4H,4'H-[2,2'-bibenzo[d][1,3]oxazine]-4,4'-dione  [I]تحضير المرك   جرى إ
( aminobenzoic acid-2 (مول( من 3مع )( oxalyl chlorideكلوريد الحامض )ثنائي تفاعل 

 [ هو ا ساس في ه ا العمل لتحضير مشتقات جديد Iالمرك  ] إن إ البريدين والماء   باستعمال
 -للكوينا ولين ويمكن اجمالها في النقاط األتية:

% لتحضددددددددير مشددددددددتل الكوينددددددددا ولين الدددددددد   01الهيدددددددددرا ين المددددددددائي [ مددددددددع Iمفاعلددددددددة المركدددددددد  ] -0
                                                         -مفاعلتددددددددددد  مدددددددددددع: جدددددددددددرت[  والددددددددددد   IIوليدددددددددددة مركددددددددددد  ]أعلددددددددددد  مجموعدددددددددددة امدددددددددددين يحتدددددددددددو  

           [.       IIa,b,c,d,e,f,gسلسدددددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددددن مشدددددددددددددددددددددتقات البن الديهايدددددددددددددددددددددد لتحضدددددددددددددددددددددير المركبدددددددددددددددددددددات ] -أ
تحضدددددددددددددددددددير مشدددددددددددددددددددتل لالميددددددددددددددددددددات الحلقيدددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددالل تفاعدددددددددددددددددددل المركددددددددددددددددددد                                - 
[II  ]3,3,-diamino-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione ( 3مدددددددددددددددددددددددددددددع )مدددددددددددددددددددددددددددددول

 [.IIp,m] اتلتحضير المركب )انهدريد الفثالك  انهدريد الماليك(من ا نهدريدات الحلقية 
هميددة كبيددر  فددي مجددال التطبيقددات ألمددا لهددا مددن  الجديددد  سددلفون امايدددتحضددير مشددتقات لمركبددات ال -3

               لتحضدددددددددددددير المركددددددددددددد  [ Iتفاعدددددددددددددل مركددددددددددددد  السدددددددددددددلفاثايا ول مدددددددددددددع المركددددددددددددد  ] إ   البيولوجيدددددددددددددة
   '-    '-dioxo-2,2'-biquinazoline -3,3'(4H,4'H)-diyl ) bis (N-(thiazol-2-yl) 

benzenesulfonamide[IIIa]   

 [ لغرض تحضير المرك  Iمفاعلة السلفادايا ين مع المرك  ] جرتومن ثم بتفاعل اخر 

   '-    '-dioxo-2,2'-biquinazoline-3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(N-(pyrimidin-2-yl) 
benzenesulfonamide [IIIb]  

لياسدددددها فدددددي هددددد ا  جدددددرىعطدددددت هددددد   المركبدددددات فعاليدددددة جيدددددد  ضدددددد بعدددددض اندددددوا  البكتريدددددا التدددددي أ ولدددددد
 العمل.

 

 



 

V 

 

                                               ( IVa,b)المركبين تحضير مشتقات جديد  لمرك  ثنائي الكوينا ولين جرى  -2

N,N'-((4,4'-dioxo-[2,2' biquinazoline] -3,3'(4H,4'H)-diyl) bis (4,1-phenylene)) 
diacetamide [IVa]                                                                             

   '-bis(4-acetylphenyl)-[2,2'-biquinazoline] -4,4'(3H,3'H)-dione [IVb]      

مع  amino acetophenone ,4-amino acetanilide-4) )من خالل تفاعل مشتل ا نلين 
 [.I]المرك  

فددددي إ  جددددرى   خددددرى تحتددددو  علدددد  حلقتددددين مددددن الكوينددددا ولينأ  تحضددددير مشددددتقات جديددددد   جددددرى -4
علدددد  مركبددددات حلقيددددة  يددددر متجانسددددة وليددددة تحتددددو  فددددي تركيبهددددا أامينددددات  تعمالهدددد ا الجدددد ء اسدددد
الفيددددددددوران المحتددددددددو  علدددددددد  هيدرا ايددددددددد وكدددددددد لك اسددددددددتخدم مركدددددددد         إ  اسددددددددتعمل   مثددددددددل الفيددددددددوران

2-aminobenzothiazole) )مركدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                 فضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن                
(  -amino-2-phenylquinazolin-4(3H)-one   وكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لك مركدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 :و لك لتحضير المركبات   الثايوسميكاربا ايد
N,N'-(4,4'-dioxo-[2,2'-biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(furan-2-
carboxamide) (V)  
   '-bis(benzo[d]thiazol-2-yl)-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione  [VIa]  
   '''-diphenyl-4H,4'H,4''H,4'''H-[3,3':2',2'':3'',3'''-quaterquinazoline]- 
4,4',4'',4'''-tetraone  [VIb]   
   '-    '-dioxo-[2,2'-biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(thiourea) [VIc]       
       

فقددددد تضددددمن تحضددددير مركبددددات الجالكونددددات المحضددددر  سددددابقا  التددددي تحتددددو    مددددا الجدددد ء ا خيددددرأ -5
تحضددددددديرها مدددددددن خدددددددالل إ  جدددددددرى ( - NHحدددددددر  مدددددددن ا ولدددددددي )فدددددددي تركيبهدددددددا علددددددد  مجموعدددددددة 

( مدددددددددددددددددددع مشدددددددددددددددددددتقات البن الديهايدددددددددددددددددددد لتحضدددددددددددددددددددير aminoacetophenone-4) اسدددددددددددددددددددتعمال
  مفاعلددددددددددددددة هدددددددددددددد   الجالكونددددددددددددددات مددددددددددددددع المركدددددددددددددد                             جددددددددددددددرى[ بعدددددددددددددددها A,B,C,Dالجالكونددددددددددددددات ]

4H,4'H-[2,2'-bibenzo[d][1,3]oxazine]-4,4'-dione  لتحضددددددددددددددددددددددددددير سلسددددددددددددددددددددددددددلة مددددددددددددددددددددددددددن
 α, β- unsaturated) مركبددددات ثنائيددددة الكوينددددا ولين التددددي تحتددددو  فددددي تركيبهددددا علدددد  وحددددد 

group)  وهي المركبات[VIIa,b,c,d]. 
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فعالية جيد  ظهرت ه   المركبات أ ولد  دراسة الفعالية المضاد  للبكتريا له   المركبات جرت  -6
 Staphylococcus  aureus , Bacillus subtilis  , ( Escherichia Coliضد بعض انوا  البكتريا وهي 

                                                                                   (and Pseudomonas aeruginosa 

الفعاليددددددة المضدددددداد  للبكتريددددددا للمركبددددددات  يبددددددينالدددددد   ( 7-2توضدددددديم  لددددددك مددددددن خددددددالل الجدددددددول ) جددددددرى
 المحضر  في ه ا العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

VII 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

VIII 

 

 احملتويات فهرس

 الصفحة املوضوع

 I اآلية 

 II ا هداء

 III والعرفانالشكر 

 IV الخالصة

 VIII فهرس المحتويات

 الصفحة الفص  ا اول : املقدمة ت

 Heterocyclic compounds 0                    المركبات الحلقية  ير المتجانسة  - 
 Oxazine compounds                            2مركبات ا وكسا ين               - 
 Synthesis of oxazine compounds 4تحضير مركبات ا وكسا ين                - - 
 compounds  Quainazoline 0                                   مركبات الكوينا ولين  - 
 Synthesis of quainazoline compounds       01تحضير مركبات الكوينا ولين    - - 
 Reaction of quainazoline compounds        04  الك ينازولينتفاعالت مرربات   - - 
 Azomethine compounds                            01مركبات ا  وميثين           - 
 Synthesis of azomethine compounds            07تحضير مركبات ا  وميثين    - - 
 lmide compounds                                          31   اإليمايد  مركبات  - 
 Synthesis of Imide compounds                     30 اإليمايد  تحضير مركبات   - - 
 Sulfonamide compounds                                   33 مركبات السلفوناميد  - 
 Synthesis of sulfonamide compounds         32تحضير مركبات السلفوناميد    - - 
 Chalcone compounds                                        34مركبات الجالكون    - 
 Synthesis of chalcone compounds                                                              32تحضير مركبات الجالكون     - - 
 -  

 
 Biological activity                                                                                                                 37  البيولوجية                                             الفعالية

 -  

 
 The aim of the research                                    20 الغاية من البحث



 

IX 

 

 الصفحة الفص  الثاني : اجلزء العملي ت
 Chemical materials  23          المواد الكيميائية                                - 
 Instruments 22ا جه                                                             - 
 Synthesis of compounds                                       24تحضير المركبات   - 
 I]]               4H,4'H-[2,2'-bibenzo[d][1,3]oxazine]-4,4'-dione 24 تحضير المركب  - - 
 3,3'-diamino-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione 24[    II]تحضير المركب  - - 
 'bis(substituted-benzylideneamino)-2,2'-biquinazoline-4,4-3,3 تحضير  - - - 

(3H,3'H)   dione [IIa,b,c,d,e,f,g]  
22 

 27 [IIP , IIm]  الحلقي  Imidesل تحضير بعض مركبات ا  - - - 
 bis (dioxo-2,2'-biquinazoline-3,3'(4H,4'H)-diyl-4,4)-4,4        تحضير  - - 

(N-substituted-2-yl)benzenesulfonamide)   [IIIa,b ]              20 
 23 [IVa,b] تحضير مركبات  - - 
 N,N'-(4,4'-dioxo-[2,2'-biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-diyl)               تحضير  - - 

bis (furan-2-carboxamide)   [V]              
41 

 40 [VIa,b,c] تحضير مركبات  - - 
 VIIa,b,c,d 42 ]   ]تحضير المركبات  - - 
 44 [A,B,C,Dتحضير المركبات ]   - - 
 Biological Evaluation 42                                        الحيو  التقييم  - 

 الصفحة الفص  الثالث: النتائج واملناقشة ت

 I]]4H,4'H-[2,2'-bibenzo[d][1,3]oxazine]-4,4'-dione 43  تحضير وتشخيص  - 
 II]]    '-diamino-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione 23 تحضير وتشخيص  - 
-'bis(substituted-benzylideneamino)-2,2-                         تحضير وتشخيص  - - 

biquinazoline- 4,4'(3H,3'H) dione [  IIa,b,c,d,e,f,g ]  
22 

 11 [ IIP , IIm ]الحلقي    Imidesل تحضير وتشخي   بعض مركبات ا  - - 
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 جدول ا شكال والصور

رقم 

 الشك 

 ةحالصف عنوان الشك 

 0 المتجانسة و ير المتجانسة الحلقية المركبات بعض (0-0)

 0 المتجانسة  ير الحلقية المركبات بعض (0-3)

 3 الحلقات مختلفة المتجانسة  ير الحلقية مركبات (0-2)

 2 ا وكسا ين انوا  (0-4)

 3 الكوينا ولين انوا  (0-2)

 33 الصيغة التركيبية لألحماض ا مينية  (0-1)

 21 [Iللمرك  ]FT-IR   الحمراء تحت ا شعة طي  (2-0)

 20 [I] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-3)

(2-2) ]II للمركب ]  FT-IR22 طيف االشعة تحت الحمراء 

طيف الرنين النووي المغناطيسي  (2-4)
 H-NMR 

 24 [IIللمركب ]

 27 [IIaللمرك  ] FT-IRطي  ا شعة تحت الحمراء  (2-2)

 27 [IIb] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-1)

 20 [IIc] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-7)

 20 [IIe] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-0)

 23 [IIf] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-3)

 23 [IId] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-01)

 11 [IIg] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-00)

 10 [IIa] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-03)

 13 [IIb] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-02)

 12 [IIc] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-04)

 14 [IId] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-02)
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 12 [IIe] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-01)

 11 [IIg] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-07)

 10 [IIP] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-00)

 13 [IIm] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-03)

 71 [IIP] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-31)

 70 [IIm] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-30)

 72 [IIIa] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-33)

 74 [IIIb] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-32)

 72 [IIIa] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-34)

 71 [IIIb] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (2-32)

 70 [IVa] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (2-31)
 73 [IVa] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (7 -3)
 01 [IVb] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (8 -3)
 00 [IVb] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (9 -3)
 03 [V] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-30)
 02 [V] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  ( 3-3)
 02 [VIa] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  ( 3-3)
 01 [VIa] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (3-33)
 07 [VIb] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-34)
 00 [VIb] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (3-35)
 03 [VIc] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-36)
 31 [VIc] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (3-37)
 32 [A] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-38)
 32 [B] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-39)
 34 [C] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-40)
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 34 [D] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  ( 3-4)
 31 [VIIa] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  ( 3-4)
 31 [VIIb] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-43)
 37 [VIIc] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-44)
 37 [VIId] للمرك  FT-IR الحمراء تحت ا شعة طي  (3-45)

 30 [VIIa] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (3-46)
 33 [VIIb] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (3-47)
 011 [VIIc] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (3-48)
 010 [VIId] للمرك  H-NMR  المغناطيسي النوو  الرنين طي  (3-49)

رقم 

 الصورة

 الصفحة عنوان الصورة

 014 (Escherichia Coli) لبكتريا المحضر  المركبات فعالية (2-21)

 014 (Pseudomonas aeruginosa) لبكتريا المحضر  المركبات فعالية (2-20)

 012 (Staphylococcus  aureus) لبكتريا المحضر  المركبات فعالية (2-23)

 012 (Bacillus subtilis) لبكتريا المحضر  المركبات فعالية (2-22)
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 Heterocyclic compoundsالمركبات الحلقية  ير المتجانسة  . - 

هميددددة كبيددددر  فددددي مجددددا ت أمددددن المركبددددات الحلقيددددة  يددددر المتجانسددددة مددددن المركبددددات المهمددددة لمددددا لهددددا  ت عددددد
لسددددددمين ا ول مركبددددددات حلقيددددددة متجانسددددددة  لدددددد إيمكددددددن تقسدددددديم المركبددددددات الحلقيددددددة العضددددددوية و متعدددددددد   
 -:ولد تكون

 Cyclopentane . ( ) و  Cyclohexane( )اليفاتية مثل  -0      

 .Naphthalene ( ) و  Benzene( )اورماتية مثل  -3      

 -:هو الثاني مركبات حلقية  ير متجانسة ومنها ماالقسم  

 . Tetrahydrofuran ( ) اليفاتي مثل -0
 (0-0وكما موضم في الشكل ).  Furan( ) مثلاورماتية   -3

 

 
 
 

 المتجانسة وغير المتجانسة( بعض المركبات الحلقية 1-1الشكل )

علددددد   ات حلقيدددددة تكدددددون فيهدددددا الحلقدددددة محتويدددددةبأنهدددددا مركبددددد المتجانسدددددة  يدددددروتعدددددر  المركبدددددات الحلقيدددددة 
ا وكسددددددجين  عما   كثددددددر هدددددد   العناصددددددر اسددددددتأومددددددن كثددددددر مددددددن عنصددددددر  يددددددر الكدددددداربون أو أ ر  واحددددددد  

 خدددددرى مثدددددل الرصدددددا  وال ئبدددددل والددددد رني  والفسدددددفورأ  عناصدددددر  عمالوالنتدددددروجين والكبريدددددت  ويمكدددددن اسدددددت
  .(3-0كما موضم في الشكل )وه   تكون الل انتشارا   والسليكون والسلينيوم

 

 

 

 المتجانسة غير الحلقية المركبات بعض( 2-1) الشكل
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 لدددد إفددددي تكددددوين هدددد   المركبددددات  والكبريددددت اكثددددر اسددددتعما    والنتددددروجين ا وكسددددجين كددددون سددددب ويعددددود 
يمكدددددن لهددددد    مدددددن ثدددددمتكددددداف  هددددد   العناصدددددر تكدددددون لريبدددددة جددددددا مدددددن  اويددددد  تكددددداف  الكددددداربون و  أن  اويدددددة
المركبددددددددات  .هددددددد   الحلقددددددددات تكدددددددون جيدددددددد   اسدددددددتقرارية نإ  أ  رات الكدددددددداربونن تحدددددددل محدددددددل أالددددددد رات 
  يددددددرولددددددد تكددددددون الدددددد رات   كثددددددرأ ون  ات حلقددددددة ثالثيددددددة الدددددد رات ألددددددد تكددددددو  المتجانسددددددة  يددددددرالحلقيددددددة 
ويمكدددددن اعطددددداء بعدددددض  ةو  يدددددر متشدددددابهأ ةولدددددد تكدددددون متشدددددابه كثدددددر مدددددن  ر  فدددددي الحلقدددددة أ المتجانسدددددة

 [2-0].(2-0ا مثلة عل   لك كما موضم في الشكل )

 

 

 

                                                                                                   
 مختلفة الحلقات المتجانسة غير الحلقية مركباتال( 3-1الشكل )

 المضدددددادات الحيويدددددة  مثدددددل ا دويدددددة بعدددددض المركبدددددات الحلقيدددددة  يدددددر المتجانسدددددة فدددددي صدددددناعة وتسدددددتعمل
 cفيتدددددددامين   الفيتاميندددددددات مثدددددددل تركيددددددد وتددددددددخل فدددددددي  مثدددددددل )اصدددددددبا  الددددددد انثين(وا صدددددددبا   )البنسدددددددلين(

(Ascorbic acid) فدددي  عملالمسدددتصدددناعة الندددايلون وكددد لك فدددي  والددد   يحتدددو  علددد  حلقدددة الفيدددوران
   [4]صدددددديغة الكابرو كتدددددداموضددددددم ي (03و المركدددددد  رلددددددم ) كابرو كتددددددام( مثددددددل )بددددددوليصددددددناعة المالبددددددس 
 المجموعة الفعالة في الكثير من ا ن يمات وا ن يمات المساعد  . وتعد ه   المركبات

[0,2] 

كمدددددددا يمكدددددددن تحضدددددددير هددددددد      لددددددد  هددددددد   المركبدددددددات تسدددددددتخل  مدددددددن المصدددددددادر الحيوانيدددددددة والنباتيدددددددةوأ
 [0,2]لمركبات في المختبرات الكيميائية.ا
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 compounds Oxazines ا وكسا ينمركبات     -  .

فددددي اوكسددددجين ونتددددروجين  جانسددددة تحتددددو  علدددد   ر هددددي عبددددار  عددددن مركبددددات سداسددددية الحلقيددددة  يددددر مت
ومولددددددع   يددددددر المتجانسددددددةالدددددد ر  اعتمددددددادا علدددددد  مولددددددع  اي ومددددددرات ةضددددددمن الحلقددددددة وتوجددددددد منهددددددا ثالثدددددد

 [7 1].(4-0كما في الشكل ) 4 0 و 2 0 و3 0ا صر  الم دوجة هي 

 

 

 

 

 

   انواع االوكسازين (4-1الشكل )

        [1].والبيولوجيدددددددة الصددددددديد نية المجدددددددا ت دخولهدددددددا فدددددددي بسدددددددب  و لدددددددك  هميدددددددة كبيدددددددر ولهددددددد   المركبدددددددات أ
 اجتدددددد بت التددددددي المتجانسددددددة   يددددددر المركبددددددات الحلقيددددددة أنددددددوا  أهددددددم مددددددن Oxazines مشددددددتقات ت عددددددد

ددددددا  مسددددددكنات والتددددددي تسددددددتعمل البيولوجيددددددة األنشددددددطة فددددددي الواسددددددع نطالهددددددا بسددددددب  كبيددددددر ا ناعي اصدددددد اهتمام 
 analgesic activity األلدددددم

  antipyretic [01] الحددددددرار  وخدددددافض  sedative [3] ومهدددددد   [8]
 ومضددددددددددددددداد  antitubercular [03] مضددددددددددددددداد للسدددددددددددددددل  anticonvulsant [00] للتشدددددددددددددددنجات ومضددددددددددددددداد
  لميكروبدددددداتلومضدددددداد   antimalarial [04] لمالريددددددال ومضدددددداد  antitumour [02] لددددددألورام

antimicrobial [02]   بعددددددددض مشددددددددتقات ا وكسددددددددا ين والفعاليددددددددة البيولوجيددددددددة ( يبددددددددين 0-0الجددددددددول )و
 لها.

 لها. البيولوجية والفعالية االوكسازين مشتقات بعض ( تركيب1-1الجدول )

Ref. المرك  نو  الفعالية     

 
01 
07 

 
Antibacterial 

activity 
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00 

 
Antifungal activity 

 
 

03 
 

Antitubercular 
activity 
  

 
31 

 
Antitumour 

 
 
30 

anti-inflammatory 
 analgesic, 

 
 

 
 

 compounds Synthesis of oxazineتحضير مركبات ا وكسا ين          - -  

 

 oxazine( , )تحضير مشتقات   -0
يمكدددددددددن اجمالهدددددددددا  ( اوكسدددددددددا ين2,0ل المهمدددددددددة فدددددددددي تحضدددددددددير مركبدددددددددات )ائدددددددددمدددددددددن الطر هنددددددددداك العديدددددددددد 

مددددددددع و مشددددددددتقات  أ (  ) نفثددددددددولالفددددددددا  مددددددددع (  ) األرومدددددددداتيا مددددددددين  مددددددددن تفاعددددددددلهددددددددي  -كددددددددا تي:
المركبدددددات إ  اظهدددددرت هددددد     حدددددرار  الغرفدددددة بدرجدددددة حدددددامض لدددددويس مناسددددد بوجدددددود  (  )لديهايددددددالفورما

وكمدددا موضدددم فدددي المعادلدددة رلدددم  antibacterial and antifungal) )بفعاليدددة حيويدددة متمثلدددة 
(0) [33] :- 
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 (1) معادلة 
3-     cyclization of oxime  

يمكدددددن تحضددددددير مركبدددددات ا وكسددددددا ين مدددددن خددددددالل تفاعددددددل مشدددددتقات ا وكدددددد يم مدددددع لاعددددددد  مناسددددددبة 
 -:[32] (3رلم ) ( اوكسا ين وكما موضم في المعادلة3,0لتحضير مشتقات )

 
 (2) معادلة

خددددددالل تفاعددددددل ( اوكسددددددا ين هددددددي مددددددن 2,0المهمددددددة والمعروفددددددة لتحضددددددير مشددددددتقات ) الطرائددددددلمددددددن  -2
وهددددي المركبددددات  amino oxazinينددددت    إ  و مشددددتقاتها فددددي الوسددددط القاعددددد الجددددالكون مددددع اليوريددددا أ

ن لهددددددد   المركبدددددددات فعاليدددددددة ضدددددددد فقدددددددد وجدددددددد أ  دندددددددا أوكمدددددددا موضدددددددم فدددددددي المعددددددداد ت (      رلدددددددم )
 [1].(antibacterial and antifungal)   ايضا   البكتريا والفطريات

 
 (3) معادلة
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 (4) معادلة

                 عددددددددددددددددددن طريددددددددددددددددددل تفاعددددددددددددددددددل (  المركدددددددددددددددددد  رلددددددددددددددددددم ) ( اوكسددددددددددددددددددا ين4,0) مشددددددددددددددددددتل تحضددددددددددددددددددير -4
(  )  -amino- -hydroxybenzoicacid    مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع   (  ) quinoline-5,8-dion  

  [34].بوصف  م يبا  حامض الخليك الثلجي  عمالباست

 
                                                                                        (5) معادلة

  [34] (0-0الميكانيكية الموضحة في المخطط  )يمكن فهم عملية الغلل الحلقي له ا التفاعل من خالل 
:- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوكسازين( 4,1) مشتق ( ميكانيكة تحضير1-1مخطط )
 



 Introduction                                          الفصل ا ول: المقدمة

 

7 

 phenyl-1,2-dihydro-3H-naphtho[1,2-e][1,3]oxazin-3-one- تحضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير -2
  باسددددددددددددددددتعمال naphthol-2 (  )( و  ) اليوريددددددددددددددددا مددددددددددددددددع (  )البن لديهايدددددددددددددددددمددددددددددددددددن تفاعددددددددددددددددل  (  )

RuCl (PPh )   ( 1وكما موضم في المعادلة.) [32] 

 
 (6) معادلة

 األنثرانيليدددكحدددامض تفاعدددل مدددن   H-benzo [1,3]oxazin-4-one-4 تحضدددير مشدددتقات -1
فددددددي مولددددددع بددددددارا او  (  ) البن ويددددددكحددددددامض  حددددددد معوضدددددداتأ و مددددددعأ   األسدددددديل كلوريدددددددمددددددع  (  ) 

وكمدددددا موضدددددم فدددددي المعادلدددددة  بوصدددددف  مددددد يبا    البريددددددين باسدددددتعمال Tosyl chlorideأورثدددددوا بوجدددددود 
(7).[7]  

 
 (7) معادلة

( اوكسدددددا ين مدددددن مشدددددتقات حلقدددددة 2,0تحضدددددير ) جدددددرى مدددددن خاللهددددداالتدددددي المهمدددددة  الطرائدددددلمدددددن و  -7
isoxazoleسداسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد إ  تحويدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل الحلقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الخماسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية   أ                                       
مدددددددن خدددددددالل  phenyl-4H-benzo [1,3]oxazin-4-one-2   تحضدددددددير المركددددددد إ  جدددددددرى 
 البريدددددددينفددددددي  الخليدددددك انهيدريددددددد مددددددع benzoisoxazol-3-yl(phenyl)methanoneتفاعدددددل   

 [31].(0) وكما موضم في المعادلة
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 (8) معادلة

 األنثرانيليددددددك( اوكسددددددا ين هددددددي مددددددن تفاعددددددل اسددددددتر حددددددامض 2,0ا خددددددرى لتحضددددددير ) الطرائددددددلمددددددن  -0
                            تحضدددددددددددددددددددددددددددددددددير المركددددددددددددددددددددددددددددددددد إ  جدددددددددددددددددددددددددددددددددرى   ا يثدددددددددددددددددددددددددددددددددانول باسدددددددددددددددددددددددددددددددددتعمال (  المعدددددددددددددددددددددددددددددددددوض )

(  )  6,8-dibromo-2-methyl-4H-benzo [1,3]oxazin-4-one  مددددددددددن تفاعددددددددددل 
وكمددددددا موضددددددم    methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate(  ) مددددددعالخليددددددك  انهيدريددددددد

  [37](.3)في المعادلة 

 
 (9) معادلة

 

 compounds   Quainazoline مركبات الكوينا ولين  -  

 حلقددددددة)  هدددددي م دوجدددددة سداسدددددية اروماتيدددددة حلقدددددة مدددددن تتكددددددون حلقيدددددة ثنائيدددددة مركبدددددات عدددددن عبدددددار  هدددددي
benzene حلقدددددة مدددددع pyrimidine) ب  تعدددددر  سدددددابقا(  ) benzo-1, 3-diazine.  حضدددددرت

ن مشددددددتقات  عرفددددددت فدددددددي مدددددددن أ الددددددر م علدددددد  Gabriel [30 ]بواسدددددددطة  0312ألول مددددددر  مختبريددددددا عددددددام 
Weddige.علددددددد  هددددددد   المركبدددددددات هدددددددو  quainazoline  ول مدددددددن التدددددددر  تسدددددددميةأ  ولدددددددت سدددددددابل

[33] 
 ي سددددددتعمليدددددد ال مددددددا  الدددددد     quinazoline حلقددددددات نظددددددام تددددددرليم ( Bushو  Paal التددددددر  كددددددل مددددددن)

 "" والدددددد   تأخدددددد  فيدددددد   ر  النتددددددروجين المجدددددداور  لحلقددددددة البندددددد ين رلددددددم  (  كمددددددا موضددددددم فددددددي المركدددددد  )
 [33]. ""و ر  النتروجين الثانية رلم 
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                         لددددددددددددددددددددددددددل شدددددددددددددددددددددددددديوعا لهدددددددددددددددددددددددددد ا النظددددددددددددددددددددددددددام الحلقددددددددددددددددددددددددددي مثددددددددددددددددددددددددددل هندددددددددددددددددددددددددداك اسددددددددددددددددددددددددددماء اخددددددددددددددددددددددددددرى أ

phenmiazine and    -benzopyrimidine   مددددددع  لددددددك فددددددأن اسددددددم quinazoline هددددددو

 [33].ا نلحد المقبول عالميا 

                                معددددددددددددددددددددددددددددددرو  حتدددددددددددددددددددددددددددددد  ا ن  quinazolineالعديددددددددددددددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددددددددددددددن مشددددددددددددددددددددددددددددددتقات نظددددددددددددددددددددددددددددددام  إن 
مددددن  أهميددددة  هدددد ا النددددو  هددددو ا كثددددر  quinazolinonesيضددددا تدددددع  أو   keto-quinazolines ب

 [21].ه   المركبات

               : هي ثالث السام  ه   المركبات تقسم ال   keto or oxo لاعتمادا عل  مولع مجموعة 
0-       2-(1H) quinazolinone (51) 2-      4-(3H) quinazolinone ( 52 )  

3-             H,3H)-quinazolinedione  [20](2-0موضم في الشكل )وكما. 

 

 ( انواع الكوينازولين5-1الشكل )

بسب      المركبات استعما ت طبية واسعةلهو benzopyrimidine تعد ه   المركبات مشتقات لحلق   
 analgesic [22]ات نبوصفها مسكويمكن استعمالها  [23]  من الفعالية البيولوجية طيفا  واسعا  امتالكها 

anti-inflammatoryلاللتهابات اتومضاد
   antihypertensive  [22] للضغط ةوخافظ  [24] 

 اتمضادو   antibacterial  [27] للبكتريا اتمضادو   antimicrobial  [21]الميكروبات مضاداتو 
anticonvulsantللتشن 

anticancer للسرطان اتمضادو   [20] 
 مضاداتو   [23] 

antimalarialالمالريا
  .antidepressant   activities  [40]لالكتئا  المضاد  واألنشطة  [41] 
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تظهدددددددر العديدددددددد مدددددددن ا نشدددددددطة هدددددددم المستحضدددددددرات الصددددددديد نية التدددددددي مدددددددن أ Quinazolinone ي عدددددددد
  [43].وكما تم  كر  سابقا  من التراكي  ممي    دعل لك ي    الدوائية

 -:[42]عل  quinazolinesصفات معوضات تعتمد 

 .طبيعة ه   المعوضات الموجود  -0 

  . benzeneاو في حلقة  pyrimidineه   المعوضات هل في حلقة  مولع -3 

  .pyrimidineاكتمال التعال  من عدم  في حلقة  -2

والمحاليل القاعدية لكنها  البارد  تمتلك ه   المركبات استقرارية جيد   في المحاليل الحامضية المخففة
 O-Aminobenzaldehyde, ammonia, formic ينت  من تفككهاو المحاليل ه   تتفكك عند  ليان 

acid   [42].(01)المعادلة في موضم وكما 

 

 (11معادلة )
                                            Synthesis of Quinazoline compounds      مركبات الكوينا ولين تحضير  - -  

مددددن  quinazoline لتحضدددير عملةالمسدددتالمهمدددة  الطرائدددلتعدددد طريقدددة الغلدددل الحلقدددي احددددى  -0
  جددددددددرى إ بوجددددددددود حددددددددامض او لاعددددددددد  o-Ureidobenzoic Acidتسددددددددخين المركدددددددد  
 [42].(00( وكما موضم في المعادلة )  تحضير المرك  )

 
 (11) معادلة
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 phenyl-1,2-dihydroquinazoline-4 فدددددي تحضدددددير مشدددددتقات المسدددددتعملة الطرائدددددلومدددددن  -3
 و (  ) مددددددددع ا لديهايددددددددد  حددددددددد مشددددددددتقات أو أ aminobenzophenone-2 (  )هددددددددي تفاعددددددددل(    

 [44].(03كما في المعادلة ) بوجود اليود (  ) األمونيوم أسيتات

 
 (12) معادلة

 فددددددددرن باسددددددددتعمالهددددددددي طريقددددددددة الغلددددددددل فددددددددي تحضددددددددير هدددددددد   المركبددددددددات  المهمددددددددة الطرائددددددددلومددددددددن  -2
مدددددع   anthranilic acid تفاعدددددل ( مدددددن خدددددالل   جدددددرى تحضدددددير المركددددد  )   إ المدددددايكروي 

          [42].(02كما موضم في المعادلة )  DMF ,POClبوجود ( anilin     مشتقات 

              
 (13) معادلة

هدددددي مدددددن   N-Amino quinazoline (  )لتحضدددددير مشدددددتقاتايضدددددا  المهمدددددة  مدددددن الطرائدددددل -4
وكمدددددددا موضدددددددم فدددددددي  بوصدددددددف  مددددددد يبا  ا يثدددددددانول   ين باسدددددددتعمالمدددددددع الهيددددددددرا (  ) تفاعدددددددل ا وكسدددددددا ين

 [41].(04المعادلة )

 
 (14) معادلة
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                        مشددددددددددددددددددددددتقات والتددددددددددددددددددددددي تتضددددددددددددددددددددددمن تحضددددددددددددددددددددددير عملةل ا خددددددددددددددددددددددرى المسددددددددددددددددددددددتائددددددددددددددددددددددمددددددددددددددددددددددن الطر  -2
3-(4-chlorobenzyl)-2H-pyrimido[2,1-b]quinazoline-2,6(1H)-dione  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

  الصددددددوديوم إيثوكسدددددديد بوجددددددود (  ) إي وسدددددديانات مددددددع (  )تفاعددددددل مشددددددتقات ا مايددددددد الثددددددانو  خددددددالل 
 [47] -:(02)وكما موضم في المعادلة

 
 (15) معادلة

  حددددد مشددددتقات أو أamino benzamide-2       تفاعددددل طريقدددة عامددددة لتحضددددير  هددددي مددددن -1
او احدددددددد مشدددددددتقاتها لتحضدددددددير الكوينا وليندددددددات المعوضدددددددة فدددددددي  ةاألروماتيدددددددالديهايددددددددات مدددددددع  يعامدددددددل إ 

 [47].(01( في المعادلة )  كما في تحضير المرك  )و ( 3المولع رلم )

                 
 (16) معادلة

الكويندددددددا ولين المعوضدددددددة  التدددددددي يمكدددددددن مدددددددن خاللهدددددددا تحضدددددددير مركبددددددداتا خدددددددرى ل ائدددددددومدددددددن الطر  -7
 يعامددددددل  إ  Hoffmannهددددددي مددددددا يعددددددر  ب عدددددداد   ترتدددددد   (4و3بمجمددددددوعتين كاربونيددددددل عنددددددد المولددددددع )

(  ) N-ethylphthalimide و أN-methyl لتحضددددددددددير المركدددددددددد   مددددددددددع هايبوبروميددددددددددت الصددددددددددوديوم
 [42] .(07كما موضم في المعادلة )(   )

 
 (17) معادلة
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مددددددع ا نلددددددين  (  ) ( اوكسددددددا ين0,2( مددددددن خددددددالل تفاعددددددل مشددددددتل )  تحضددددددير المركدددددد  ) جددددددرى -0
إ  جددددددددرى اسددددددددتبدال  ر  ا وكسددددددددجين فددددددددي ا وكسددددددددا ين بدددددددد ر   بوصددددددددف  مدددددددد يبا  بوجددددددددود ا يثددددددددانول (   )

 [40].( 00النتروجين الموجود  في حلقة ا نلين وكما موضم في المعادلة )

 
 (18) معادلة

 مشتقات الكوينا ولين تحضير المرك   لتحضيرل ا خرى ائمن الطر  -3

2-(2-(4-bromophenyl)-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl) acetic acid  هددددددي مددددددن
إ  جددددددرى اسددددددتبدال  ر   glycine     مددددددع احددددددد الحددددددوامض ا مينيددددددة وهددددددو(   )تفاعددددددل ا وكسددددددا ين 

 [40].(03ا وكسجين ب ر  النتروجين الموجود  في الحامض ا ميني وكما موضم في المعادلة )

 
 (19) معادلة

المندمجدددددددددة مدددددددددع حلقدددددددددة  quinazoline لل المميددددددددد   فدددددددددي التحضدددددددددير لمشدددددددددتقات اائدددددددددومدددددددددن الطر  -01
imidazole مددددددددددددع (  ) مدددددددددددن تفاعددددددددددددل مشدددددددددددتل ا وكسددددددددددددا ين (  ) benzene-1,2-diamine  أو
 011وبدرجدددددددة حدددددددرار  بحددددددددود  الحمدددددددام ال يتدددددددي وباسدددددددتعمال  o-phenylenediamine بمدددددددا يعدددددددر  

 [48].(31درجة سيلي ية وكما موضم في المعادلة )

 

 (21) معادلة
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                                                                                           Reaction of Quinazoline compounds الكوينا ولين    مركباتتفاعالت   - -  

مدددددددددن المركبددددددددات المهمدددددددددة التدددددددددي تمتددددددددا  بتفاعالتهدددددددددا مددددددددع العوامدددددددددل الم كسدددددددددد   quinazoline لتعددددددددد ا
  [42]وتفاعالت ا لكلة.والمخت لة وك لك تفاعالت التعويض النيوكليوفيلية والكتروفيلية 

  ا كسد   -0

 بيروكسدددددددديد مددددددددع المقطددددددددر بالمدددددددداء المخفدددددددد  الحامضددددددددي الوسددددددددط فدددددددديتتأكسددددددددد مركبددددددددات الكوينددددددددا ولين 
الوسددددددددددط القاعددددددددددد   فددددددددددي مددددددددددا أ  quinazolin-4(3H)-one (  )المركدددددددددد  ينددددددددددت   إ  الهيدددددددددددروجين

 ليندددددددت    KMnO البدددددددا  ماتخضدددددددع لألكسدددددددد  مدددددددع  quinazoline لا ندددددددوا  المتعادلدددددددة ا مائيدددددددة مدددددددن ا
وكمدددددددددددددددددددددددددددددددددددا موضدددددددددددددددددددددددددددددددددددم فدددددددددددددددددددددددددددددددددددي  pyrimidine-4,5-dicarboxylicacid (  )المركددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 .(33()30)لتينالمعاد

 
 (21) معادلة

 
 (22) معادلة

                                      ا خت ال -3

         مدددددددن تفددددددداعالت ا ختددددددد ال عندددددددد تفاعلهدددددددا مدددددددع العوامدددددددل المخت لدددددددة quinazoline لتعددددددداني مركبدددددددات ا
عدددددن   ويندددددت  Na/Hgعندددددد تفاعلهدددددا مدددددع tetrahydroquinazoline-1,2,3,4 يندددددت  المركددددد   إ 

     و tetrahydroquinazoline-1,2,3,4 المركبددددددددددددددددددددددددددددددات  LiAlHاو   NaBHتفاعلهدددددددددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددددددددع 
3,4-dihydroquinazoline ادنا  وكما موضم في المعادلتين:- 
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 (23) معادلة

 
 (24) معادلة

 النيوكليوفيلية.تفاعالت التعويض  -2

اميدددددددددد الصدددددددددوديوم و الهيددددددددددرا ين مدددددددددن التفددددددددداعالت المعروفدددددددددة للتعدددددددددويض النيوكليوفيليدددددددددة يعدددددددددد تفاعدددددددددل 
 hydrazineylquinazoline-4و  quinazolin-4-amineيتكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون  إ   للكواينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ولين

 . لك ان( توضح31و32) والمعادلتان

 
 (25) معادلة

 
 (26) معادلة
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 تفاعالت التعويض ا لكتروفيلية  -2

ان تفاعدددددددل بخدددددددار  إ   لمعدددددددرو  للكوايندددددددا ولين هدددددددو النترتدددددددةا لكتروفيلدددددددي الوحيدددددددد ا تفاعدددددددل التعدددددددويض 
                              حددددددددددددددددامض النتريددددددددددددددددك فددددددددددددددددي حددددددددددددددددامض الكبريتيددددددددددددددددك المركدددددددددددددددد  مددددددددددددددددع هدددددددددددددددد   المركبددددددددددددددددات يعطددددددددددددددددي

6-nitroquinazoline. 

 
 (27) معادلة

 تفاعالت ا لكلة -1

          يضدددددددددا  هاليدددددددددد الكيدددددددددل مناسددددددددد  لتكدددددددددوين امدددددددددال  إ   مولدددددددددع  ر  النتدددددددددروجينتحددددددددددث ا لكلدددددددددة علددددددددد  
3-benzylquinazolinium  الددددددددددد   يتفاعدددددددددددل مدددددددددددع الكحدددددددددددول بسدددددددددددهولة ويسدددددددددددح  منددددددددددد  مجموعدددددددددددة

 يتفاعددددل مددددع لاعددددد  لويددددة لتكددددوين المركدددد  الدددد   بدددددور   ) ) ليتكددددون المركدددد  OH)) الهيدروكسدددديل 
 (.30المعادلة ) يالحظ ه ا التفاعل في  (  )

 (28) معادلة 

 compounds Azomethineمركبات ا  وميثين      -    

هدددددددي مركبدددددددات و  Hugo Schiff  [47]  الددددددد  العدددددددالم ة  نسدددددددب تعدددددددر  هددددددد   المركبدددددددات بقواعدددددددد شددددددد 
والدوائيدددددددة التدددددددي تمتلكهدددددددا  هددددددد   المركبدددددددات الفسددددددديولوجية  الفعاليدددددددةهميدددددددة كبيدددددددر  بسدددددددب  أكيميائيدددددددة لهدددددددا 

( فدددددددددي تركيبهدددددددددا  التدددددددددي يمكدددددددددن ( ) Azomethineتحتدددددددددو  علددددددددد  مجموعدددددددددة )
ركبدددددددات األلديهايديدددددددة او فدددددددي الممجموعدددددددة الكاربونيدددددددل تحضددددددديرها مدددددددن تفاعدددددددل ا ميندددددددات ا وليدددددددة مدددددددع 

                     تعمدددددددددددددددددددددددددددل إ   خصائصدددددددددددددددددددددددددددها الدوائيدددددددددددددددددددددددددددةبلواعدددددددددددددددددددددددددددد شددددددددددددددددددددددددددد  معروفدددددددددددددددددددددددددددة و  [43].الكيتونيدددددددددددددددددددددددددددة
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antibacterial)مضددددددددددددددددددددداد  للبكتريدددددددددددددددددددددا
  ومضددددددددددددددددددددداد  antifungal[20]  ومضددددددددددددددددددددداد  للفطريدددددددددددددددددددددات[05]

anticancerللسرطان
 .(antiviral [22]       ومضاد  للفيروسات[23]

ن يقددددددم نتدددددائ  عالجيدددددة افضدددددل نظدددددرا يتولدددددع أ  Quinazoline لددددد لك فدددددان دخدددددول هددددد   المركبدددددات مدددددع 
 [43]عالية. بيولوجية المركبين يمتلك فعالية  ن كال

 Synthesis of azomethine compounds   تحضير مركبات ا  وميثين  - - . 

 -:[24]يمكن كتابة المعادلة العامة لتحضيرها بالشكل ا تي

 (29) معادلة

-benzylidene-N-(4-(4-oxoquinazolin-3(4H)-2المركددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    تحضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير -0
yl)phenyl)hydrazine-1-carboxamide (  )  

مدددددددددع  N-(4-(4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)phenyl)hydrazinecarboxamide(    تفاعدددددددددل  مدددددددددن
ه ا النو  من المركبات وجد ان ل  ل بوصف  م يبا   ولد وجد أن ا يثانول باستعمال األروماتيةا لديهايدات 

  .[43](21وكما موضم في المعادلة ) antifungal,antibacterial))فعالية ضد البكتريا والفطريات

 

 
 (31) معادلة
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-N'-benzylidene-2-(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2 المركدددددددددددددددددددددددددددددد   تحضددددددددددددددددددددددددددددددير -2
yl)acetohydrazide    )                                                                

 acetohydrazide(oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl-4)-2 (   ) مدددددددددددددددددددددددددن تفاعدددددددددددددددددددددددددل
ن هدددد   المركبددددات المحضددددر  لهددددا فعاليددددة ضددددد ا كسددددد  و وجددددد أ  ةاألروماتيددددمددددع ا لديهايدددددات 

., Antioxidant  (Anti-inflammatory)ا لتهابات 
[03]  

 

 
 (31) معادلة

من   7-chloro-2-phenylquinazolin-4(3H)-one-(benzylideneamino)-3 (   )تحضير -2
 ةاألروماتيمع ا لديهايدات  (     amino-7-chloro-2-phenylquinazolin-4(3H)-one-3تفاعل
فعالية ضد  تمتلك وجد ان ه   المركبات  وبتسخين التفاعل حامض الخليك الثلجي و  ا يثانولبوجود 

 [22].(23وكما موضم في المعادلة ) antibacterial , (anticancer)البكتريا والسرطان

 

 
 (32) معادلة
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-methyl-3-(pyridine-2-ylmethyleneamine)quinazolin-4(3H)-2 تحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير -4
one(10 )  3(    مددددددددددددددددددددددددددددددددن تفاعددددددددددددددددددددددددددددددددل-amino-2-methylquinazolin-4(3H)-one                                      مددددددددددددددددددددددددددددددددع

2-Pyridinecarboxaldehyde    )   باسددددددددددتعمال الميثددددددددددانول  بوصددددددددددف  مدددددددددد يبا . هدددددددددد ا المركدددددددددد  لدددددددددد
وكمددددددا موضددددددم فددددددي المعادلددددددة  (antifungal, antibacterial)فعاليددددددة ضددددددد البكتريددددددا والفطريددددددات 

(22).[21] 

 

  
 (33) معادلة

 

-chloro-2-phenyl-3-(((1E,2E)-3-7المركدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   تحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير -2
phenylallylidene)amino)quinazolin-4(3H)-one       3مددددددددن تفاعددددددددل-amino-7-chloro-2-

phenylquinazolin-4(3H)-one      مددددع cinnamaldehyde      فددددي حددددامض الخليددددك الثلجددددي  
موضدددم فدددي المعادلدددة وكمدددا  (anticancer)ضدددد السدددرطان بيولوجيدددةهددد ا المركددد  يمتلدددك فعاليدددة ن وجدددد أ

(24).[22]
 

 
 (34) معادلة
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        يتفاعدددددددددددددل إ   ((Azomethineطريقدددددددددددددة المدددددددددددددايكرووي  فدددددددددددددي تحضدددددددددددددير مشدددددددددددددتقات  اسدددددددددددددتعمال -1
3-amino-6-bromo-2-phenylquinazoline-4-one      3,5 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع-dichloro-2-

hydroxybenzaldehyde      لطدددددددددددددددرات مددددددددددددددددن  بوجدددددددددددددددود.ß-ethoxyethanol ن هدددددددددددددددد ا وجدددددددددددددددد أ
 [27].(30ورما م ضح في المعادلة ) (antibacterialالمرك  ل  فعالية ضد البكتريا)

 

 (35) معادلة

 

  compounds lmide             يمايدمركبات اإل  -  

[ 47](-CO-NH-CO-) ر  نتددددددددروجين تربطهمددددددددا كاربونيددددددددل هددددددددي مركبددددددددات تحتددددددددو  علدددددددد  مجمددددددددوعتي

مثددددل  [20]مددددن الفعاليددددة الدوائيددددة ا  مددددن الج يئددددات البيولوجيددددة ألنهددددا تظهددددر مدددددى واسددددع ا  تمثددددل صددددن  مهمدددد
  مضدددددددددددددددددددددددددداد anxiolyticمضدددددددددددددددددددددددددداد للقلددددددددددددددددددددددددددل  anti-inflammatory)مضدددددددددددددددددددددددددداد لاللتهابددددددددددددددددددددددددددات

  مضدددددددددداد antitumour   مضدددددددددداد لددددددددددألورامantiviralفيروسددددددددددات مضدددددددددداد لل  antibacterialللبكتريددددددددددا
   Fungicide .)[23-71]   مضاد للفطريات antimicrobial  للميكروبات 

مددع متفدداعالت ( Cyclic anhydrides)  مددن تفاعددل  بطرائددل عددد يمكددن تحضددير هدد   المركبددات 
 [70](. NH) ا مين ا ولي  تتضمن مجموعة

 ودراسة المركبين ه ين من سلسلة تكوين جرى ايديمإلالكوينا ولين وا من لكل البيولوجية الفعالية عل  بناء
  .البكتريا ضد فعاليتهما

 

 



 Introduction                                          الفصل ا ول: المقدمة

 

   

 Synthesis of lmide compounds   يدايمإلمركبات اتحضير   - -  

 maleic anhydrideاو  phthalic anhydrideيمكددددن تحضددددير هدددد   مركبددددات مددددن تفاعددددل  -0

المركدددددد  مددددددن خددددددالل تفاعددددددل            جددددددرى تحضددددددير المركبددددددات )إت ا وليددددددة مددددددع ا مينددددددا
(   ) N-(4-amino-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide  مددددددددددددددددع الفثالددددددددددددددددك

  [20].(21وكما موضم في المعادلة )والماليك انهدرايد لتحضير ا يمايدات الحلقية  

 (36)معادلة 

        مدددددددددددددددددددددن تفاعدددددددددددددددددددددل Succinimideتحضدددددددددددددددددددددير  طريقدددددددددددددددددددددة المدددددددددددددددددددددايكروي  فدددددددددددددددددددددي  اسدددددددددددددددددددددتعمال -3
anhydride      Succinic  مدددددددددددعHydroxylamine hydrochloride       بوجدددددددددددود

DMAP.[70]  

 
 (37) معادلة

فددددددي تحضددددددير هدددددد   المركبددددددات هددددددي مددددددن تفاعددددددل ا حمدددددداض  ائددددددل ا خددددددرى المسددددددتعملةومددددددن الطر  -2
كمدددا  ºC (071-031 ) وبدرجدددة حدددرار   فدددي حمدددام ال يتدددي  phthalic anhydride ا مينيدددة مدددع

         [73].(20يالحظ في المعادلة)

 ,     glycine     , alanine     , asparagine الحوامض ا مينية هي :

methionine     , tyrosine     , and valine       ( 6-1ورما م ضح في الشكل.) 
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 االمينية حماضلأل يةكيبالصيغة التر ( 6-1) الشكل

 
 (38معادلة )

 Sulfonamide compounds      سلفوناميدالمركبات   -  

(  SO NHالمركبددددات التددددي تحتددددو  علدددد  المجموعددددة الفعالددددة ) نهدددداعلدددد  أ  ي ددددرى تعريدددد  هدددد ا المركبددددات 
 [72](. RSO NHفي تركيبها  وتمتلك الصيغة العامة )

حددددددددددها التددددددددي  Sulfonamidesمددددددددن اوائددددددددل   Prontosil1بالحمددددددددراء المعروفددددددددة  azoصددددددددبغة  دعددددددددت   
Domagk ( ان 23يالحدددددددظ مدددددددن خدددددددالل المعادلدددددددة) 0322خدددددددرون عدددددددام آوProntosil1  يتحلدددددددل فدددددددي

 [74].( 023والمرك  ) sulfanilamide ا معاء بواسطة البكتريا ال 

 (39) معادلة

 األن الدددددد تسددددددتعمل  مددددددات ال التدددددديمهمددددددة ال الجرثوميددددددة الحيويددددددة المضددددددادات مددددددنهدددددد   المركبددددددات  تعددددددد
  المجموعددددددددة الفعالددددددددة Ar-SO NHR)وتمتلددددددددك الصدددددددديغة العامددددددددة)  [74]البكتيريددددددددة ا لتهابددددددددات لمعالجدددددددة
 دوائيدددددددددة كثيدددددددددر   متالكهدددددددددا العديدددددددددد مدددددددددن ا نشدددددددددطة ولهددددددددد   المركبدددددددددات اسدددددددددتعما ت  (SO NHهدددددددددي)

anti-obesityة مضدددددددددددددداد للسددددددددددددددمن  antibacterial[71]مضدددددددددددددداد  للبكتريددددددددددددددامثل) [72]البايولوجيددددددددددددددة
[77]  

diureticللبددددددددددددددول رمدددددددددددددددر 
hypoglycemic  سددددددددددددددكر الدددددددددددددددم[70-73] 

 اد للغددددددددددددددد  الدرليددددددددددددددة  مضدددددددددددددد[01] 
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antithyroid
-anti     مضددددددددداد ا م ا عصدددددددددا antitumour  [03-02]لدددددددددألورام  مضددددددددداد [00] 

neuropathicpain [04]  ) الطبية صنفا مهما من العقالير تشكل ه   المركبات ل لكو يرها.  

 Synthesis of Sulfonamide compounds سلفوناميدالمركبات  تحضير   - -   

 -هناك العديد من الطرائل المهمة لتحضير ه   المركبات ويمكن اجمالها في النقاط ا تية:

  [74] (41,40)وكما موضم في المعاد ت  )اولي  ثانو (ا مين مع  sulfonyl chlorideمن تفاعل  -0

 
 (41) معادلة

 
 (41) معادلة

  KMnOواسددددددددطة العامددددددددل الم كسدددددددددب  sulfenamides ويمكددددددددن تحضددددددددير  عددددددددن طريددددددددل اكسددددددددد  -3
يعدددددددر  بتفاعدددددددل  مددددددداوهدددددددو   وبدرجدددددددة حدددددددرار  الغرفدددددددةوباسدددددددتعمال حدددددددامض الخليدددددددك الثلجدددددددي وا سددددددديتون 

Farrar ( 43وكما موضم في المعادلة).[74]  

 
 (42) معادلة
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 pentafluorophenyl sulfonate estersمدددن تفاعدددل هدددي  جدددرى اسدددتعمالهاطريقدددة اخدددرى  -2
 [74].دنا في المعادلة أكما موضم  Hexylamineمع 

 
 (43) معادلة

-phenyl-3,1-2هددددددددددددي مددددددددددددن تصددددددددددددعيد  ايضددددددددددددا   ل المهمددددددددددددة فددددددددددددي تحضدددددددددددديرهاائددددددددددددمددددددددددددن الطر   -4
benzoxazin-4-one        مدددددددددد يبا   حددددددددددامض الخليددددددددددك الثلجددددددددددي تعمالباسدددددددددد(    )مددددددددددع مركدددددددددد 

 antibacterial.[02]))ضد البكترياجيد  فعالية  ل   ه ا المرك 

 

 (44) معادلة

 compounds  Chalconesمركبات الجالكون            -  

ويعر    (   - -one-diphenylprop-2-en)هو اسم عام يطلل عل  المركبات التي تحتو  عل 
 phenyl styryl ketones  ،benzal-acetonephenones  benzylidine acetophenones بيضا  أ

 keto-ethylinic (COCH=CH).[01]يحمل مجموعة   ال  β-phenyl acrylophenone بيضا  ويدع  أ

ن المركبدددددات الحلقيدددددة  يدددددر متجانسدددددة مركبدددددات وسدددددطية معروفدددددة لتحضدددددير العديدددددد مددددد chalconesتعدددددد 
 مثددددددددددل مضدددددددددداد )لددددددددددألورام [07]مددددددددددن ا نشددددددددددطة البيولوجيددددددددددة ا  واسددددددددددع ا  وتعطددددددددددي طيفدددددددددد

antitumour [00]  
 anti-inflammatoryلاللتهابدددددددددددددددددددات  antibacterial [31]   للبكتريددددددددددددددددددداantifungal[03] للفطريدددددددددددددددددددات
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anticancer   للسدددددددرطان[30]
بنددددددداء علددددددد  الفعاليدددددددة البيولوجيدددددددة لكدددددددل  (antioxidant[32]   لالكسدددددددد [33]

ا مددددددتكددددددوين سلسددددددلة مددددددن هدددددد ين المددددددركبين ودراسددددددة فعاليته جددددددرى quinazoline و chalconeمددددددن 
 البكتريا.ضد 

 Synthesis of chalcone compoundsتحضير مركبات الجالكون   - -  

( او احدددددددددد benzaldehyde)لبواسدددددددددطة تكثيددددددددد  التحضدددددددددير مركبدددددددددات الجدددددددددالكون  الطريقدددددددددة العامدددددددددة 
 فدددددددددي الوسددددددددددط القاعددددددددددد ( أو احددددددددددد مشددددددددددتقات  acetophenoneمشدددددددددتقات  مددددددددددع المركدددددددددد  الكيتدددددددددوني )
 [01].(42وكما موضم في المعادلة ) ويحصل ه ا التفاعل بدرجة حرار  الغرفة

 (45) معادلة 

-phenyl-3-(4-(quinazolin-4-ylamino)phenyl)prop-2-en-1-1المرك   تحضير -0
one        وبقطرات من  م يبا  بوصف  وبوجود ا يثانول  (     مع     ) المركبينمن تفاعل 
piperidine  فعالية ضد السرطانلها ن ه   المركبات وجد أ(Anticancer).[07] 

 

 (46) معادلة
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-N'-((3-(4-(chlorophenyl-4)-3ل ا خرى للتحضير هي تحضير المرك ائمن الطر  -3
methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)methyl)acrylohydrazide    

% 3 و م يبا  بوجود الميثانول  p-chloro benzaldehydeينا ولين مع من تفاعل مشتل الكو 
ويمكن  (Antibacterialلبكتريا)ل مضاد تحضير  يمتلك فعالية  جرىالمرك  ال     هيدوكسيد الصوديوم

 [34].(47توضيم تحضير  بالمعادلة )

 
 (47) معادلة

 2-phenylquinazolin-4(3H)-one-(diphenylallylidene amino-1,3)-3تحضير مشتقات  -2

تحضددددددير الجددددددالكون مددددددن تفاعددددددل ا لديهايددددددد مددددددع الكيتددددددون فددددددي المحدددددديط  يجددددددر فددددددي الخطددددددو  ا ولدددددد  
               تفاعددددددل الجددددددالكون المحضددددددر مددددددع فيجددددددر  فددددددي الخطددددددو  الثانيددددددةمددددددا   أالقاعددددددد  وبدرجددددددة حددددددرار  الغرفددددددة

3-amino-2-phenylquinazolin-4(3H)-one  باسدددددددددددددتعمال بوصدددددددددددددف  مددددددددددددد يبا  بوجدددددددددددددود ا يثدددددددددددددانول 
           فعاليددددددددة ضددددددددد ا لتهابددددددددات تمتلددددددددك وجددددددددد ان هدددددددد   المركبددددددددات    ومركدددددددد  HCl حددددددددامض لطددددددددرات مددددددددن

((Anti-inflammatory.[32] 

 
 (48) معادلة           
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حدددددددد البن لديهايدددددددد او أ( مدددددددع    المركددددددد  ) عدددددددن طريدددددددل تسدددددددخينهدددددددي طريقدددددددة اخدددددددرى للتحضدددددددير  -4
فعاليدددددددة  لددددددد  (   وجدددددددد أن المركددددددد  )  الددددددد  الخلددددددديط piperidineلطدددددددرتين مدددددددن  ضدددددددافةوا   مشدددددددتقات  
وكمدددددددا موضدددددددم فدددددددي المعادلدددددددة  antifungal, antibacterial))تجدددددددا  البكتريدددددددا والفطريددددددداتجيدددددددد  

(40).[31] 

 (49) معادلة

لويس حوامض  عن طريل استعمالومن الطرائق االخرى المعروفة ايضاً ل حضير الجالك نات  -2
  [37] .(21وكما موضم في المعادلة ) AlCl  القوية مثل

 
 (51) معادلة

 

 Biological activity      الفعالية البيولوجية  -   

تمتلدددددك  إ تعدددددد مركبدددددات الكوايندددددا ولين فدددددي كثيدددددر مدددددن ا حيدددددان العمدددددود الفقدددددر  فدددددي الكيميددددداء الطبيدددددة  
analgesicلأللددددددددم)مضدددددددداد مثل [30]تددددددددأثيرات متعدددددددددد المركبددددددددات  هدددددددد    

-antiومضدددددددداد لاللتهابددددددددات  [22] 

inflammatory
يبددددددددددين  (3-0  الجدددددددددددول)و يرهددددددددددا  antimicrobial [21]مضدددددددددداد للميكروبددددددددددات   [24] 

  .تركي  بعض مشتقات الكواينا ولين والفعالية البيولوجية لها
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 والفعالية البيولوجية لها.تركيب بعض مركبات الكوينازولين  (2-1)الجدول

Ref. المرك                            نو  الفعالية 
 

33 
 

Anticancer  
Activity 

 
 
011 

 
Antitumor 
agents 

 
 
 
 
 
010 

 
 
 

Antioxidant 
Activity 

 

 
 
 
 
013 

 
 
 

Antibacterial 
Activity 
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012 
014 

 
 

Antifungal 
Activity 

 
 

012 
011 

 
 

Antitubercular 
Activity 

 
 

017 
 

Antiviral 
Agents 

  
 
010 

 
Antimutagenic 

Activity 
 

 
013 

 
Anticoccidial 

Activity  
 
 

001 

 
Anti-

Inflammatory 
and Analgesics 

Agents 
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000 

 
Antidepressant 

and 
Anticonvulsant 

 
 
 
003 
002 

 
 

Antimalarial 
Agents 

 
 
 
 
004 

 
 

 
Antileishmanial 

Agents 

 
 

002 
 

Neuroprotective 
Agents 

 
 
 
001 

 
Antiobesity 

Agents 
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 The aim of the research      من البحث  الغاية.  - 

ثنائيددددة الحلقددددة  يددددر المتجانسددددة و لددددك مددددن  جديددددد  مركبددددات تحضدددديران الغايددددة مددددن هدددد   الدراسددددة هددددي 
( وبمجموعدددددددة مدددددددن التفددددددداعالت Oxalyl chlorideالحدددددددامض )خدددددددالل اسدددددددتعمال ثندددددددائي كلوريدددددددد 

للوصددددددول الددددددد  مشددددددتل ثندددددددائي ا وكسدددددددا ين ومددددددن ثدددددددم مشددددددتل ثندددددددائي الكويندددددددا ولين مددددددن خدددددددالل تغيدددددددر 
المجددددداميع المرتبطدددددة بحلقدددددة الكويندددددا ولين إ  جدددددرى تحضدددددير مجموعدددددة مدددددن المركبدددددات مختلفدددددة ا رتبددددداط 

مركبددددددات السددددددلفوناميد وكدددددد لك الكونددددددات ومشددددددتقات والج ةاألروماتيددددددبحلقددددددة الكوينددددددا ولين مثددددددل ا مينددددددات 
 .ربط مركبات ثنائية الكوينا ولين بحلقات اخرى  ير متجانسة

هددددددد   التحضددددددديرات والتفددددددداعالت كدددددددان الغايدددددددة منهدددددددا هدددددددو تغييدددددددر المجددددددداميع المرتبطدددددددة لغدددددددرض جميدددددددع  
 لددددك مددددن المعرفددددة والتوصددددل الدددد  افضددددل المركبددددات التددددي تظهددددر الفعاليددددة المضدددداد  للبكتريددددا ولددددد جددددرى 

 خالل ه   الدراسة.



 

  

      

الثاني الثاني   الفصلالفصل   
 

      
         

 

                          
    

  
          

  

  اجلزء العملي اجلزء العملي 
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 materials Chemical المواد الكيميائية      -  

 في التفاعالت. مستعملة( يوضم جميع المواد الكيميائية ال0-3الجدول )
 ( المواد الكيميائية والشركة المصنعة لها1-2جدول )

  النقاوة الشركة المصنعة  المواد الكيميائية

2-Furoic hydrazide 
4-Chlorobenzaldehyde 

anthracene-9-carbaldehyde 

 

Aldrich 

    

    

    

Sulfadiazine 
Sulfathiazole 

Alfa aesar 

 

    

    

2-Aminobenzoic acid 
4-Aminoacetophenone 

4-Dimethylaminobenzaldehyde 
4-Methoxybenzaldehyde 

Benzoyl chloride 
sodium bicarbonate 

 

 

 

BDH 

 

    

    

    

    

    
----- 

Sodium hydroxide CDH     

Ethanol Diamond Romil ---- 

5-Chlorosalicylaldehyde 
Benzaldehyde 

Fluka       

 

    

    

anhydrous sodium acetate 
Maleic anhydride 
Phthalic anhydride 
Thiosemicarbizde 

 

Merck 

    

--- 

--- 

    

2-Methylbenzaldehyde Purum     

3-Nitrobenzaldehyde 

4-Methylbenzaldehyde 

4-Nitrobenzaldehyde 

RIEDEI-DE HAEN 

HANNOVER 

    

    

    

Hydrazine hydrate Scharlau     

4-Aminoacetanilide Schucha RDT Munchen   -    

Pyridine SCR     

Glacial acetic acid Sigma-Aldrich     

2-Aminobenzothiazole TCI     

oxalyl chloride Vorsicht Atzend     
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            Instrumentsا جه     -  

 Stuart Digimelt MPA 161ليدددداس درجددددة ا نصددددهار باسددددتعمال جهددددا  نددددو   -0
(MSRS) .الكتروني 

 -( في :(FTIRطي  ا شعة تحت الحمراء  -3
 Shimadzuلسدددم الكيميددداء باسدددتعمال جهدددا  ندددو   -كليدددة التربيدددة للعلدددوم الصدددرفة/ابن الهيدددثم - أ

FT-IR 8400s .                   
 .    -Shimadzu FT-IRمرك  ابن سينا باستعمال جها  نو   -جامعة بغداد  -  
مختبددددر الخدددددمي المركدددد   باسددددتعمال جهددددا  نددددو  ال -الهيددددثم ابددددن/الصددددرفة للعلددددوم التربيددددة كليددددة  - ت

Biotech Engineering Management Co. Ltd Model FTIR-   . 
 BRUKER( فددددي ايددددران باسددددتعمال جهددددا  H-NMR طيدددد  الددددرنين النددددوو  المغناطيسددددي) -2

300MHz الم ي   عمالباست DMSOوTMS كمرجع. 
 المختبدددددر -الهيدددددثم ابدددددن/الصدددددرفة للعلدددددوم التربيدددددة ( فدددددي كليدددددةCHNSجهدددددا  تحليدددددل العناصدددددر ) -4

 .Italy- EA3000- elemental analyzerنو   جها  باستعمال المرك   الخدمي
الفعاليدددددددددة البيولوجيدددددددددة فدددددددددي مختبدددددددددر الفعاليدددددددددة البيولوجيدددددددددة  فدددددددددي المختبدددددددددر الخددددددددددمي  أ جريدددددددددت -2

حاضددددددددددنة نددددددددددو    باسددددددددددتعمال كليددددددددددة التربيددددددددددة للعلددددددددددوم الصددددددددددرفة  جامعددددددددددة بغددددددددددداد -المركدددددددددد  
BINDER-Germany  . 

 

 

 

 

 

 

 



  Experimental part                           الفصل الثاني: الج ء العملي

 

34 

 Synthesis of compoundsتحضير المركبات     -   

 4H,4'H-[2,2'-bibenzo[d][1,3]oxazine]-4,4'-dione   [I]تحضير المرك    - -  

 

 

 

 

 

 

مدددددل( مدددددن البريددددددين  ثدددددم 02فدددددي ) anthranilic acid لمدددددول( مدددددن ا 1¸104 دددددم  3ا ابدددددة ) جدددددرت
 شددددديد فددددي حمددددام ثلجددددي ئببطدددد   oxalylchlorideمددددول( مددددن  1¸117 ددددم    1¸30) إليدددد ضددددي  أ  

 تقنيددددددددة اسددددددددتعمالوجددددددددرت متابعددددددددة التفاعددددددددل بواسددددددددطة  سدددددددداعات 2تحريددددددددك مددددددددد  الرك المدددددددد ي  مددددددددع ت دددددددد
مدددددل( مدددددن المددددداء 72)ب سدددددل خلددددديط التفاعدددددل  جدددددرىبعدددددد  لدددددك   (TLC) الرليقدددددة الطبقدددددة كروموتو رافيدددددا

رك بيكاربوندددددات الصدددددوديوم ثدددددم ت ددددد (%01مدددددل( مدددددن محلدددددول )41) إليددددد ضدددددي  ثدددددم أ   البدددددارد المقطدددددر
 جمدددددع الراسددددد  وتجفيفددددد   وجدددددرى  المددددد ي  مدددددد  سددددداعة فدددددي الثالجدددددة بعددددددها رشدددددم و سدددددل بالمددددداء البدددددارد

-332) انصددددددهار وكانددددددت درجددددددة البلددددددور  عليدددددد  باسددددددتعمال ا يثددددددانول المطلددددددل  اعدددددداد  واجددددددراء عمليددددددة
 ( درجة سيلي ية.337

  diamino-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione-'     [II]تحضير المرك    - -  
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رك ت دددددد  مددددددل( مددددددن ا يثددددددانول المطلددددددل31فددددددي ) (I)مددددددول( مددددددن المركدددددد   1¸1112 ددددددم   1¸0)أ  يدددددد  
مدددددددل( مدددددددن 0ضدددددددي  لددددددد   )ثدددددددم أ    إلتمدددددددام عمليدددددددة ا  ابدددددددة المددددددد ي  مدددددددع التحريدددددددك مدددددددد  نصددددددد  سددددددداعة

متابعدددددة سدددددير التفاعدددددل  جدددددرت( سددددداعات و 4ثدددددم صدددددعد خلددددديط التفاعدددددل مدددددد  ) %01الهيددددددرا ين المدددددائي 
بدددددرد ثدددددم ن إلددددد  أرك المددددد ي  ت دددددبعددددددها  (TLC) اسدددددتعمال تقنيدددددة كروموتو رافيدددددا الطبقدددددة الرليقدددددة بواسدددددطة

وكانددددددت درجددددددة   المطلددددددل ا يثددددددانول باسددددددتعمال عليدددددد  البلددددددور اعدددددداد   عمليددددددة اجددددددراءوتددددددم  رشددددددم وجفدددددد 
 ( درجة سيلي ية.312-312) ا نصهار 

 

  اتالمركبتحضير   - - -  

   '-bis(substituted-benzylideneamino)-2,2'-biquinazoline-4,4'(3H,3'H) dione 
[  IIa,b,c,d,e,f,g ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضددددددي أ  مددددددل( مددددددن ا يثددددددانول المطلددددددل ثددددددم 31( فددددددي)IIمددددددول( مددددددن المركدددددد  )1¸1112)جددددددرت ا ابددددددة 
  مدددددل( مدددددن حدددددامض الخليدددددك الثلجدددددي2) أ ضدددددي البن الديهايدددددد بعدددددد  لدددددك مشدددددتقات مدددددول( مدددددن 1¸110)

 كروموتو رافيدددددا تقنيدددددة اسدددددتعمالمتابعدددددة سدددددير التفاعدددددل بواسدددددطة  جدددددرت سددددداعات 1وصدددددعد الخلددددديط مدددددد  
 جددددرى الطريقددددة وبهدددد  للمركبددددات  البلددددور   عمليددددة اجددددراء وتددددم جفدددد ثددددم رشددددم و  ( TLC) الرليقددددة الطبقددددة

الصددددددددديغة التركيبددددددددة وا سدددددددددم العلمدددددددددي  يوضدددددددددم( 3-3)الجدددددددددول و (IIa,b,c,d,e,f,g)  المركبدددددددددات تحضددددددددير
 له   المركبات. والم ي  المستعمل إلعاد  البلور ودرجة ا نصهار 
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 (IIa,b,c,d,e,f,g) ل البلورة إلعادة المستعمل والمذيب ( الصيغة التركيبة واالسم العلمي ودرجة االنصهار2-2جدول )

 رمز

 المركب

درجة  الصيغة التركيبية االسم العلمي

 االنصهار

 المذيب

 

 

 

[IIa] 

 

 

 

   '-bis(((E)-

benzylidene) amino)-

[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

Acetone 

 

 

[IIb] 

 

 

   '-bis(((E)-2-

methylbenzylidene) 

amino)-[2,2'-

biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

DMSO 

 

 

[IIc] 

 

 

   '-bis(((E)-4-

methylbenzylidene) 

amino)-[2,2'-

biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

Acetone 

 

[IId] 

 

 

   '-bis(((E)-4-

methoxybenzylidene) 

amino)-[2,2'-

biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

 

DMF 

 

 

 

 

[IIe] 

 

 

3,3'-bis(((E)-4-

nitrobenzylidene) 

amino)-[2,2'-

biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

 

DMF 
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 الحلقي .  Imides لتحضير بعض مركبات ا  - -3-  

   '-    '-dioxo-2,2'-biquinazoline-3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(1H-pyrrole-   -
dione)  [IIm] 

   '-    '-dioxo-2,2'-biquinazoline-3,3'(4H,4'H)-diyl)diisoindoline-1,3- dione 
 [IIp] 

 

 

 

 

 

 أ ضي مل( من حامض الخليك الثلجي ثم  01في )   (II)مول( من المرك  1.11102ا ابة ) جرت
( مع phthalic anhydride     maleic anhydride )مول( من ا نهدريد الحلقي  1.1112)  يلإ
متابعة سير التفاعل    وجرتساعات7مد  المائية صعد الم ي  لت الصوديوم ا( من  خالمول1.1112)

مل( 32) ضافةا  و تبريد الم ي   جرىبعدها (  TLC) الرليقة الطبقة كروموتو رافيا تقنية استعمالبواسطة 
الجدول و بواسطة ا يثانول المطلل للمركبات وتم اجراء عملية اعاد  البلور    من الماء البارد ورشم الم ي 

 .المركبات له   ( يبين الصيغة التركيبة ودرجة ا نصهار3-2)

 

 

 

[IIf] 

 

 

   '-bis(((E)-3-

nitrobenzylidene) 

amino) -[2,2'-

biquinazoline]-4,4' 

(3H,3'H)-dione 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

DMF 

 

 

 

[IIg] 

 

 

   '-bis(((E)-5-chloro-2-

hydroxybenzylidene)ami

no)-[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

 

DMSO 
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 [IIm]   ,[IIp] ل االنصهار ودرجة التركيبة ( الصيغة3-2جدول )

رمز 

 المركب

درجة  الصيغة التركيبية

 االنصهار

 

 

[IIm] 

 

 

 

   -    

 

 

[IIp] 

 

 

 

-        

 

-bis(N(dioxo-2,2'-biquinazoline-3,3'(4H,4'H)-diyl-4,4)-4,4  تحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير - -  

substituted-2-yl)benzenesulfonamide)   [ IIIa,b ] 
 

 

 

 

 

 

 

 إلي  أ ضي مل( من حامض الخليك الثلجي ثم 31( في )Iمول( من المرك  ) 1¸1112ا ابة )جرت 
  ( ساعة07-02مد  )يط التفاعل   ثم صعد خلsulfathiazole,sulfadiazineمول(  1¸11110)

ضي   أ    ثم ( TLC) الرليقة الطبقة كروموتو رافيا تقنية استعمالمتابعة سير التفاعل بواسطة  وجرت
مد  الخليط بدرجة حرار  الغرفة  مد  نص  ساعة حفظالبارد لم ي  التفاعل مع تحريك  مل( من الماء21)
 نصهار وليست درجة ا باستعمال  الميثانول وتم اجراء عملية اعاد  البلور  ( ساعة ثم رشم وجف  34)
 له   المركبات. الصيغة التركيبة وا سم العلمي ودرجة ا نصهار يوضم (4-3الجدول )و 
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 [ IIIa,b ] ل ( الصيغة التركيبية واالسم العلمي ودرجة االنصهار4- جدول )

 

 -تحضير المركبات االتية :3-4-  

N,N'-((4,4'-dioxo-[2,2' biquinazoline] -3,3'(4H,4'H)-diyl) bis (4,1-phenylene)) 

diacetamide.  [IVa]           

 3 3'-bis(4-acetylphenyl)-[2,2'-biquinazoline] -4,4'(3H,3'H)-dione .  [IVb]               
                                   

 

 

 

 

 

 أ ضددددددي مددددددل( حددددددامض الخليددددددك الثلجددددددي ثددددددم 21( فددددددي )Iمددددددول( مددددددن المدددددداد  ) 1¸1112ا ابددددددة ) جددددددرت
وصددددددددعد  aminoacetanilide, 4-aminoacetophenon-4مددددددددول( مددددددددن   1¸1111) إليدددددددد 

 تقنيددددددددددة اسددددددددددتعمالمتابعددددددددددة سددددددددددير التفاعددددددددددل بواسددددددددددطة  جددددددددددرت  ( سدددددددددداعة03مددددددددددد  )مدددددددددد ي  التفاعددددددددددل 
خلدددددديط  لدددددد إمددددددل( مددددددن المدددددداء البددددددارد 32) أ ضددددددي بعددددددد  لددددددك   ( TLC) الرليقددددددة الطبقددددددة كروموتو رافيدددددا

وتدددددم اجدددددراء عمليدددددة سددددداعات( بدرجدددددة حدددددرار  الغرفدددددة ثدددددم رشدددددم وجفددددد  2مدددددد  )فاعدددددل وتدددددرك الخلددددديط الت

 مز 

 المررب

 

درجة  الصيغة التركيبية يملاالسم الع

 االنصهار

 

 

 
[ IIIa]  

 

 

 
4 4 - 4 4 -dioxo-2,2'-
biquinazoline -
3,3'(4H,4'H)-diyl )bis (N-
(thiazol-2-yl ) 
benzenesulfonamide 

 

 

 

 

   -    

 

 

 
[IIIb]  

 

 
4,4'-(4,4'-dioxo-2,2'-
biquinazoline-
3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(N-
(pyrimidin-2-yl) 
benzenesulfonamide 

 

 

 

   -    
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ة ودرجدددددة يددددد( يبدددددين الصددددديغة التركيب2-3الجددددددول )و  نصدددددهار درجدددددة اوليسدددددت اعددددداد  البلدددددور  للمركبدددددات 
 له   المركبات. لعملية اعاد  البلور والم ي  المستعمل  ا نصهار

 ,[IVa]  [IVp]ل البلورة اعادة لعملية المستعمل والمذيب ( الصيغة التركيبية ودرجة االنصهار5-2جدول )

 

-N,N'-(4,4'-dioxo-[2,2'-biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(furan  تحضير  - -  

2-carboxamide)   [V]            
 

 

 

 

 

 furan-2-carbohydrazideمدددددددددول( مدددددددددع  1¸1112 دددددددددم  I( )0¸1 يددددددددد  مددددددددد ي  مدددددددددن المركددددددددد  )أ  
جدددددددددي ثدددددددددم وضدددددددددع المددددددددد ي  فدددددددددي مدددددددددل( حدددددددددامض الخليدددددددددك الثل21مدددددددددول( فدددددددددي ) 1¸1111 دددددددددم  0¸1)

 كروموتو رافيددددددا تقنيددددددة اسددددددتعمالمتابعددددددة سددددددير التفاعددددددل بواسددددددطة  جددددددرتو   دلددددددائل(4مددددددد  )المددددددايكروي  
مدددددد  سددددداعة واحدددددد  ي  فدددددي المددددداء البدددددارد وتدددددرك الخلددددديط بعدددددد  لدددددك صددددد  المددددد   (TLC) الرليقدددددة الطبقدددددة

وكانددددددت درجددددددة  وتددددددم اجددددددراء عمليددددددة اعدددددداد  البلددددددور  باسددددددتعمال ا يثددددددانول المطلددددددل بعدددددددها رشددددددم وجفدددددد 
 ( درجة سيلي ية.342-342)  نصهار ا

 رمز

 المركب
 المذيب االنصهار درجة التركيبية الصيغة

 

 

 

[IVa] 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

 

acetone 

 

 

[IVb] 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

ethanol 
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-bis(benzo[d]thiazol-2-yl)-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-'3 3تحضير  - -   

dione  [VIa] 

 

 

 

 

 

 

 NaOH% 01مددددددددل( مددددددددن محلددددددددول 21( فددددددددي )Iمددددددددول( مددددددددن المركدددددددد  ) 1¸1112 ددددددددم  1¸0 يدددددددد  )أ  
  aminobenzothiazole-2   مددددددددددددول( مددددددددددددن 1¸1111 ددددددددددددم   1¸0) إليدددددددددددد  أ ضددددددددددددي ثددددددددددددم  كحددددددددددددولي

 تقنيدددددددددة اسدددددددددتعمالمتابعدددددددددة سدددددددددير التفاعدددددددددل بواسدددددددددطة  وجدددددددددرت  ( سددددددددداعة34مدددددددددد  )وصدددددددددعد الخلددددددددديط 
البلدددددور   اعددددداد  عمليدددددة اجدددددراء وتدددددمثدددددم رشدددددم وهدددددو حدددددار وجفددددد   (TLC) الرليقدددددة الطبقدددددة كروموتو رافيدددددا

 وبالطريقدددددددة نفسدددددددها   [VIa]الحصدددددددول علددددددد  المركددددددد  جدددددددرى وبددددددد لك   وليسدددددددت درجدددددددة انصدددددددهار لددددددد  
 ا نصددددددددددهار ودرجددددددددددة التركيبددددددددددة الصدددددددددديغة يوضددددددددددم( 1-3) الجدددددددددددولو   (L( و)Rحضددددددددددر كددددددددددل مددددددددددن )

 .للمركبات المحضر 

 ,[VIa,p,c]والمذيب المستخدم في اعادة البلورة ودرجة االنصهار واالسم العلمي  ( الصيغة التركيبية6-2جدول )

رمز 

 المركب

درجة  الصيغة التركيبية االسم العلمي 

 االنصهار
 المواد المتفاعلة المذيب

 

 

[VIa] 

3 3 bis(benzo[d]thi
azol-2-yl)-[2,2'-
biquinazoline]-
4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

 

   -    

 

 

DMF 

 

 

2-amino 

benzothiazol 

 

 

 

[VIb] 

 

      -diphenyl-
4H,4'H,4''H,4'''H-
[3,3':2',2'':3'',3'''-
quaterquinazoline]
- 4,4',4'',4'''-
tetraone    

 

 

 

   -    

 

 

 

 

 

DMSO 

 

 

 

3-amino-2-

phenylquina

zolin-4(3H)-

one 

 

 

[VIc] 

1,1'-(4,4'-dioxo-
[2,2'-
biquinazoline]-
3,3'(4H,4'H)-
diyl)bis(thiourea)  

 

 

 

   -    

 

 

 

 

ethanol 

 

 

 

 

thiosemicar

bazide 

 



  Experimental part                           الفصل الثاني: الج ء العملي

 

4  

 phenyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one-2تحضير المرك  . 3-7- 

 

 

 

 

 أ ضددددي  ثددددم  البريدددددين مددددن( مددددل02) فددددي anthranilic acid لا مددددن( مددددول 1¸10) ا ابددددة جددددرت
 مدددددع المددددد ي  ت دددددرك ثلجدددددي حمدددددام فدددددي ببطدددددئ   Benzoyl Chloride مدددددن( مدددددول 1¸10) إليددددد 

 كروموتو رافيدددددددا تقنيدددددددة اسدددددددتعمال بواسدددددددطة التفاعدددددددل متابعدددددددة وجدددددددرت سددددددداعات 2    مدددددددد  التحريدددددددك
 المقطددددددر المدددددداء مددددددن( مددددددل72)ب التفاعددددددل خلدددددديط  سددددددل جددددددرى  لددددددك بعددددددد  (TLC) الرليقددددددة الطبقددددددة
 المدددددد ي  ت ددددددرك ثددددددم الصددددددوديوم بيكاربونددددددات%( 01) محلددددددول مددددددن( مددددددل41) إليدددددد  أ ضددددددي  ثددددددم البددددددارد
 واجددددراء  وتجفيفدددد  الراسدددد  جمددددع وجددددرى البددددارد  بالمدددداء و سددددل رشددددم بعدددددها الثالجددددة فددددي سدددداعة مددددد 

( 031-000) انصددددددهار  درجددددددة وكانددددددت المطلددددددل ا يثددددددانول باسددددددتعمال عليدددددد  البلددددددور  اعدددددداد  عمليددددددة
 درجددددددة (030-003) هددددددي ا دبيددددددات فددددددي المركدددددد  هدددددد ا انصددددددهار درجددددددة أ ن علمددددددا   سدددددديلي ية درجددددددة
 [.23] سيلي ية

 amino-2-phenylquinazolin-4(3H)-one-3تحضير المركب 3-8- . 

 

 

 

 

 

فدددددددددددددددي   phenyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one- مدددددددددددددددول ( مدددددددددددددددن المركددددددددددددددد   1¸10ا يددددددددددددددد  ) 
 ثددددمإلتمددددام ا  ابددددة ت ددددرك المدددد ي  مددددد  نصدددد  سدددداعة علدددد  التحريددددك   مددددل ( مددددن ا يثددددانول المطلددددل 31)

( 3) مددددددددد  التفاعددددددددل خلدددددددديط صددددددددعد ثددددددددم% 01 المددددددددائي الهيدددددددددرا ين مددددددددن( مددددددددول 1¸10)  لدددددددد  أ ضددددددددي 
 الرليقددددددددة الطبقددددددددة كروموتو رافيددددددددا تقنيددددددددة اسددددددددتعمال بواسددددددددطة التفاعددددددددل سددددددددير متابعددددددددة وجددددددددرت سدددددددداعات

(TLC )عليدددددد  البلددددددور  اعدددددداد  عمليددددددة اجددددددراء وتددددددم وجفددددد  رشددددددم ثددددددم بددددددرد أن إلدددددد  المدددددد ي  ت ددددددرك بعددددددها 
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درجددددددة سدددددديلي ية علمددددددا  أ ن درجددددددة ( 002-000 )وكانددددددت درجددددددة انصددددددهار  المطلددددددل ا يثددددددانول باسددددددتعمال
 [23]. درجة سيلي ية (003-001)هي في ا دبيات المرك  ه اانصهار 

 acryloyl)phenyl)-3'-(4-(3-(substituted) (substituted )-  -  - رتحضي - -   

acryloyl)phenyl)-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione 

(VIIa,b,c,d) 

 

 

 

 

 

 

مل( 2) أ ضي مل( من ا يثانول المطلل ثم 02( في )Iمول( من المرك  ) 1¸1112 م  1¸0 ي  )أ  
 إلي  أ ضي ( دليقة بعد  لك 02مد  )بدرجة حرار  الغرفة رك عل  التحريك ت  و  NaOH% 01من محلول 

  prop-2-en-1-one(substituted phenyl) - -(aminophenyl-4)-1مول( من   1¸1111) 
 الطبقة كروموتو رافيا تقنية استعمالمتابعة سير التفاعل بواسطة  جرتو   ( ساعة01مد  )وصعد الخليط 

مد  ساعتين بعدها رشم وجف  وليست جرى حفظ الخليط بدرجة حرار  الغرفة بعد  لك  ( TLC) الرليقة
تحضير  جرى   له   المركبات باستعمال ا يثانول المطلل وتم اجراء عملية اعاد  البلور  درجة ا نصهار

 ودرجة العلمي وا سم التركيبة الصيغة يوضم( 7-3) الجدولبه   الطريقة و   VIIa,b,c,d))  المركبات
 .لمشتقات الكوينا ولين مع الجالكون ا نصهار

 .المركبات لهذه االنصهار ودرجة العلمي واالسم التركيبة ( الصيغة7-2جدول )

 رمز

 المركب
 درجة التركيبية الصيغة العملي االسم

 االنصهار
المواد 

 المتفاعلة

 

 

[VIIa] 

 3-(4-((E)-3-(4-methoxyphenyl) 
acryloyl)phenyl)-3'-(4-((Z)-3-
(4-methoxyphenyl) 
acryloyl)phenyl)-[2,2'-
biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-
dione 

 

 

 

   -    

 

 

 

A 
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[VIIb] 

3-(4-((E)-3-(4-(dimethylamino) 
phenyl)acryloyl)phenyl)-3'-(4-
((Z)-3-(4-(dimethylamino) 
phenyl) acryloyl)phenyl)-[2,2'-
biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-
dione  

 

 

   -    

 

 

 

 

B 

 

 

[VIIc] 

(3-(4-((E)-3-(anthracen-9-
yl)acryloyl)phenyl)-3'-(4-((Z)-3-
(anthracen-9-
yl)acryloyl)phenyl)-[2,2'-
biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-
dione 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

C 

 

 

[VIId] 

3-(4-((E)-3-(4-chlorophenyl) 
acryloyl)phenyl)-3'-(4-((Z)-3-
(4-
chlorophenyl)acryloyl)phenyl)-
[2,2'-biquinazoline]-
4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

 

 

   -    

 

 

 

 

D 

 

-aminophenyl)-3-( substituted phenyl)prop-2-en-4 -  المركبات تحضير0 -3-  

1-one 

 

 

 

 

 

 

 

مددددددل( مددددددن 01فددددددي )p-amino acetophenone مددددددن مددددددول(  1¸1117 ددددددم  0¸1 يدددددد  )أ  
 دددم 0حضدددر مدددن )ا ابدددة NaOH  % 01مدددل( مدددن محلدددول 2) إليددد  أ ضدددي ا يثدددانول المطلدددل ثدددم 

NaOH  أ ضددددي بعددددد  لددددك  دليقددددة( 21)مددددد  تددددرك علدددد  التحريددددك اء المقطددددر( ثددددم مددددل مددددن المدددد01فددددي 
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وتددددددددددددددرك الخلدددددددددددددديط علدددددددددددددد    methoxybenzaldehyde-    مددددددددددددددول( مددددددددددددددن 1¸1117 ددددددددددددددم   1¸0)
مددددل( مدددددن المدددداء البدددددارد 21اضدددددافة ) جددددرت( سدددداعة بعدددددد  لددددك 34التحريددددك بدرجددددة حدددددرار  الغرفددددة مدددددد  )

وبالطريقددددة ( Aليدددداس درجددددة انصددددهار  فحصددددلنا علدددد  المركدددد  ) جددددرىو   الدددد  الخلدددديط  ثددددم رشددددم وجفدددد 
( يوضدددددم الصدددددية التركيبيدددددة وا سدددددم العلمدددددي ودرجدددددة 0-3الجددددددول )و  (B,C,Dتحضدددددير ) جدددددرى نفسدددددها

 .المحضر  مركبات الجالكونلانصهار 

 ( الصيغة التركيبة واالسم العلمي ودرجة االنصهار لهذه المركبات.8-2جدول )

 

 Biological Evaluation  التقييم الحيو   -   

جددددددرى انددددددوا  مختلفددددددة مددددددن البكتريددددددا المرضددددددية فددددددي التقيدددددديم الحيددددددو  للمركبددددددات التددددددي  اسددددددتعملت أربعددددددة
 .quinazolineل ( من مشتقات اا  مركب 31ل )تحضيرها بعد التأكد من تشخيصها طيفيا و

 Bacillus subtilis) و Staphylococcus  aureusرام هما )ك  منها موجبة لصبغة  اناثن

 (Pseudomonas aeruginosa و Escherichia Coliرام )ك  وا خرى سالبة لصبغة 

 تعد ه   ا نوا  من البكتريا مهمة في المجال الطبي بسب  المقاومة تجا  المضادات الحيوية.

 

 رمز

 المركب

 

 يملالع االسم
 

 التركيبية الصيغة
 

 درجة

 االنصهار

درجة 

 االنصهار

في 

  االدبيات

 

A 

 

 - 4-aminophenyl)-3-(4-
methoxyphenyl)prop-2-en-1-
one 

 

 

   -    

 

    

 

B 

 

 

1-(4-aminophenyl)-3-(4-
(dimethylamino)phenyl)prop-
2-en-1-one 

 

 

 

   -    

 

 

    

 

C 

 - 4-aminophenyl)-3-
(anthracen-9-yl)prop-2-en-1-
one 

 

 

 

   -    

 

 

    

– 

    

 

D 

 - 4-aminophenyl)-3-(4-
chlorophenyl)prop-2-en-1-one 

 

 

   -    

 

    

 



  Experimental part                           الفصل الثاني: الج ء العملي

 

46 

 -طريقة العمل:

 -ا ختبار عليها عن طريل: أ جر تحضير المحاليل للمركبات التي  جرى

 DMSO)مل من ثنائي مثيل سلفوكسيد )0حد مركبات في  أ(  م من 1¸112 ابة )ا 

البكتريددددددا المسددددددتعملة فددددددي الدراسددددددة بطريقددددددة ا نتشددددددار فددددددي وسددددددط األكددددددار  جددددددرى فحدددددد  فعاليددددددة أنددددددوا 
( وهدددددو وسدددددط  ددددد ائي شدددددفا   و لدددددون اصدددددفر Muller-Hinton agarا كدددددار) واسدددددتعملالمغددددد   

 رام.ك  موجبة لصبغة بنوعيها السالبة والداكن مهم في اختبار فعالية البكتريا 

( ثددددم وضددددع فددددي اطبددددال وتددددرك ليتصددددل   بعدددددها Autoclaveتعقيمدددد  بواسددددطة ) جددددرىحضددددر الوسددددط و 
ا طبددددال فددددي حاضددددنة عنددددد درجددددة حددددرار   وضددددعت لددددك بعددددد  ملددددم. 0عمددددل حفددددر صددددغير  بقطددددر  جددددرى

 ساعة(.34درجة سيلي ية( ولمد  ) 27)

والتددددددي تعتمددددددد علدددددد  لطددددددر التثبدددددديط حددددددول  عملةلددددددراء  النتددددددائ  لمعرفددددددة فعاليددددددة المركبددددددات المسددددددت جددددددرت
ال يدددداد  فددددي الفعاليددددة الحيويددددة  تعندددديالحفددددر الصددددغير  الواضددددم فددددي ا طبددددال  ال يدددداد  فددددي لطددددر التثبدددديط 

  تحضيرها. جرىللمركبات التي 

 ( بعض الصفات الفيزيائية للمركبات المحضرة9-2جدول )

 

 رمز

 المركب

 

 

 اسم المركب

 

 

 الصيغة الجزيئية

 

الوزن 

 الجزيئي

 

درجة 

 االنصهار

 

 

 اللون

 النسبة

 المئوية

لمنتوج 

 التفاعل

% 

 

 

Rf 

 

I 4H,4'H[2,2'bibenzo[d][1,3]ox

azine]-4,4'-dione 
C  H N O  292 295-297 1¸41 75 اصفر 

II 3,3'-diamino-[2,2'-

biquinazoline]-4,4' (3H,3'H)-

dione 

C  H  N O  321 213-215 1¸71 68 ابيض 

IIf 3,3'-bis(((E)-3-

nitrobenzylidene) amino) -

[2,2'-biquinazoline]-4,4' 

(3H,3'H)-dione 

 

C  H  N O  

 

586 
 

اصفر  288-291
 باهت

75 
 

65¸1 

IIe 3,3'-bis(((E)-4-

nitrobenzylidene) amino)-

[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

C  H  N O  

 

اصفر  297-299 586
 غامق

74 
 

68¸1 

IIb 3,3'-bis(((E)-2-

methylbenzylidene) amino)-

[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

C  H  N O  

 
524 
 

 
291-293 

 

 
 ابيض

 
56 
 

 
51¸1 
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IIc 3,3'-bis(((E)-4-

methylbenzylidene) amino)-

[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

C  H  N O  
524 
 

 1¸41 66 ابيض 311-312

IId 3,3'-bis(((E)-4-

methoxybenzylidene) amino)-

[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

C  H  N O  

 
556 

 
269-271 

 
 ابيض
 
 

 
86 

 
91¸1 

IIa 3,3'-bis(((E)-

benzylidene)amino)-[2,2'-

biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-

dione 

 

C  H  N O  

 

 1¸71 45 ابيض 319-321 496

IIg 3,3'-bis(((E)-5-chloro-2-

hydroxybenzylidene)amino)-

[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

C  H  Cl N O4 

 

597 
 

 1¸81 75 ابيض 269-271

IIp 2,2'-(4,4'-dioxo-[2,2'-

biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-

diyl)bis(isoindoline-1,3-dione 

) 

 

C  H  N O  
ابيض  246-248 581

 فاتح
76 61¸1 

IIm 1,1'-(4,4'-dioxo-[2,2'-

biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-

diyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione 

) 

 

C  H  N O  
ابيض  278-281 481

 غامق
54 71¸1 

IIIa 4,4'-(4,4'-dioxo-[2,2'-

biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-

diyl)bis (N-(thiazol-2-yl) 

benzenesulfonamide 

 

C  H  N O S  
 

766 
 

 
231-232 

 
 ابيض

 
61 
 

 
61¸1 

IIIb 4,4'-(4,4'-dioxo-[2,2'-

biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-

diyl)bis(N-(pyrimidin-2-yl) 

benzenesulfonamide) 

 

C  H  N  O S  
  79 جوزي 285-287 756

51¸1 

VIa    
'
-bis(benzo[d]thiazol-2-yl)-

[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

C  H  N O S  556 253-255  ابيض
 غامق

51 75¸1 

VIb 2,2'''-diphenyl-4H,4'H,4''H,4'''H-

[3,3':2',2'':3'',3'''-

quaterquinazoline]-4,4',4'',4'''-

tetraone 

 

C  H  N O  

 

 1¸81 68 ابيض 277-279 731

IVa N,N'-((4,4'-dioxo-[2,2' 

biquinazoline] -3,3'(4H,4'H)-

diyl) bis (4,1-phenylene)) 

diacetamide 

 

C  H  N O  
 65 ابيض 311-312 556

 
41¸1 

VIc 1,1'-(4,4'-dioxo-[2,2'-

biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-

diyl)bis(thiourea) 

 

 

C  H  N O S  
 1¸67 63 ابيض 283-285 438
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V N,N'-(4,4'-dioxo-[2,2'-

biquinazoline] -3,3'(4H,4'H)-

diyl)bis(furan-2-carboxamide) 

 

C  H  N O  

 

 1¸79 76 ابيض 243-245 518

IVb 3,3'-bis(4-acetylphenyl)-[2,2'-

biquinazoline] -4,4'(3H,3'H)-

dione 

 

 

C  H  N O  

 

ابيض  297-299 526
 مصفر

51 51¸1 
 

VIIa  3-(4-((E)-3-(4-

methoxyphenyl) 

acryloyl)phenyl)-3'-(4-((Z)-3-

(4-methoxyphenyl) acryloyl) 

phenyl)-[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

C  H  N O  

 
762 
 

 
261-258  

 
 احمر
 

 
82 

 

 
69¸1  

VIIb 3-(4-((E)-3-(4-

(dimethylamino) 

phenyl)acryloyl)phenyl)-3'-(4-

((Z)-3-(4-(dimethylamino) 

phenyl) acryloyl)phenyl)-

[2,2'-biquinazoline]-

4,4'(3H,3'H)-dione 

 

 

C  H  N O  

 

 

 

 

 
788 
 

 
 
238-241 

 

احمر 
 غامق

 
91 

 
1¸61 

VIIc (3-(4-((E)-3-(anthracen-9-

yl)acryloyl)phenyl)-3'-(4-((Z)-

3-(anthracen-9-

yl)acryloyl)phenyl)-[2,2'-

biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-

dione 

 

 

C  H  N O  

 
913 

 
312-314 

 

 
 جوزي

  
57 

 

 
71¸1 

VIIc 3-(4-((E)-3-(4-chlorophenyl) 

acryloyl)phenyl)-3'-(4-((Z)-3-

(4-chlorophenyl) 

acryloyl)phenyl)-[2,2'-

biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-

dione 

 

 

C  H  Cl2N O  

 
771 
 

 
 

325-327 

 
 ابيض

 
61 
 

 
85¸1 

 

 

 

 

 



 

 

      

الثالثالثالث  الفصلالفصل    
 

      
         

 

                          
    

  
          

  

  املناقشة والنتائجاملناقشة والنتائج
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 4H,4'H-[2,2'-bibenzo[d][1,3]oxazine]-4,4'-dione   [ Iتحضير وتشخي  ]  -3 

حدددددددامض  مدددددددول( مدددددددن3) مدددددددع  oxalylchloride تفاعدددددددل خدددددددالل مدددددددن المركددددددد  هددددددد ا تحضدددددددير جدددددددرى
 -:وفقا  للمعادلة ادنا  بوصف  م يبا  البريدين  تعمالباسا نثرنلك و 

             
 [Iاالوكسازين الثنائي ]( تحضير 1-3معادلة )

( Refluxلدددددددوحظ فدددددددي هددددددد ا التفاعدددددددل ان التفاعدددددددل سدددددددريع و  يحتدددددددا  الددددددد  تصدددددددعيد لمددددددد ي  التفاعدددددددل )
 ا  الكتروفيددددددل لويدددددد يكددددددون إ ( oxalylchlorideوالسددددددب  هددددددو الفعاليددددددة العاليددددددة لثنددددددائي كلوريددددددد الحددددددامض)

ممدددددددا يسددددددداعد ويسدددددددهل الهجدددددددوم النيكلدددددددوفيلي مدددددددن مجموعدددددددة ا مدددددددين ا ولدددددددي الموجدددددددود  فدددددددي حدددددددامض 
فددددددددددي  (0-2فددددددددددي المخطددددددددددط)ويمكددددددددددن فهددددددددددم  لددددددددددك مددددددددددن خددددددددددالل توضدددددددددديم للميكانيكيددددددددددة   نلددددددددددكاا نثر 

 -:[37 22]دنا أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 [I( ميكانيكية تحضير المركب ]1-3مخطط )
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( مدددددن خدددددالل اجدددددراء تحليدددددل طيددددد  ا شدددددعة تحدددددت Iتدددددم التأكدددددد مدددددن صدددددحة الشدددددكل المقتدددددر  للمركددددد  )
الكشدددددد   فضددددددال  عددددددنالحمددددددراء وكدددددد لك طيدددددد  الددددددرنين النددددددوو  المغناطيسددددددي وليدددددداس درجددددددة ا نصددددددهار 

 . TLCا ولي ال   اجر  من خالل تقنية 

( والتددددددي تعددددددود الدددددد   -1766cmللمركدددددد  ح مددددددة شددددددديد  عنددددددد المولددددددع )( FT-IRاظهددددددر طيدددددد  ) فقددددددد
داخددددددل الحلقددددددة ( C=Nح مددددددة ) فضددددددال  عددددددنحلقددددددة ا وكسددددددا ين ( فددددددي C=Oمددددددط ح مددددددة الكاربونيددددددل )

 (. -cm     ( عند المولع )C-Oوك لك وجود ح مة )  -cm      عند المولع )

 انتعدددددود نتددددديلومدددددن ا دلدددددة ا خدددددرى التدددددي تثبدددددت صدددددحة المركددددد  المقتدددددر  هدددددو اختفددددداء تدددددام للحددددد متين ال
اختفدددددددداء ح مددددددددة ا متصددددددددا  التددددددددي تعددددددددود لمجموعددددددددة  فضددددددددال  عددددددددن(  NHالدددددددد  مجموعددددددددة ا مددددددددين )

 (.0-2كما موضم في الشكل )   في حامض ا نثرانلك ومجموعة الهيدروكسيل الكاربونيل

 (Iللمركب)FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  1-3الشكل )
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                 عند المولع (multiplet) متعدد  ا  ظهر لممأفقد للمرك  H-NMR )   ) طي  ماأ
ppm(    -     التي تعود ) األروماتيةبروتونات الحلقة  إل(8H)  اخرى عدا في  ا  ولم يظهر لمم

(2.5ppm التي  تعود ) إل DMSO (3.33وppm والتي تعود ) إل H O    وه ا يثبت صحة المرك
 (.3-2المقتر  كما موضم في الشكل )

 
 (Iللمركب )( H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )2-3الشكل )
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 3 3'-diamino-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione[ IIتحضير وتشخيص ]  -3 

%( 01را ين المائي )ا ين مع الهيد[ مشتل ثنائي ا وكسIحضر ه ا المرك  من خالل تفاعل المرك  ]
 -دنا :أوكما في المعادلة  م يبا  باستعمال ا يثانول المطلل 

 
                                                    [II( تحضير الكوينازولين الثنائي ]2-3معادلة )

عل   ر  النتروجين في الهيدرا ين تلخصت ميكانيكية ه ا التفاعل من خالل هجوم الم دو  ا لكتروني 
 -:[37 22]نا دأفي  (3-2)ج يئة ماء  وكما موضم في المخطط عل   ر  كاربون الكاربونيل وفقدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 [II] تحضير المركب ميكانيكية(  - ) مخطط
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ظهدددددددرت ح مدددددددة عندددددددد  إ   طيددددددد  ا شدددددددعة تحدددددددت الحمدددددددراء عمال( باسدددددددتIIتشدددددددخي  المركددددددد  ) جدددددددرى
واختفدددداء ح مددددة  الكوينددددا ولينمجموعددددة الكابونيددددل فددددي حلقددددة  إلدددد ( التددددي تعددددود  -cm     المولددددع )

ن مجموعدددددة الكاربونيدددددل أوهددددد ا دليدددددل علددددد    (I( للمركددددد  ) -cm 1766الكاربونيدددددل عندددددد المولدددددع )
ظهددددور  فضددددال  عددددنا مايددددد الحلقددددي فددددي مركدددد  الكوينددددا ولين  إلدددد ( تعددددود IIالتددددي ظهددددرت فددددي مركدددد  )
  ( NHح مددددددددددة مجموعددددددددددة ا مددددددددددين ) إلدددددددددد  ان( تعددددددددددود         )  -cmحدددددددددد متين عنددددددددددد المولددددددددددع 

ح مددددة ا متصددددا  لمجموعددددة  إلدددد ( التددددي تعددددود  -cm 1627وكدددد لك ظهددددور ح مددددة عنددددد المولددددع )
(C=N( فدددددي الحلقدددددة  واختفددددداء ح مدددددة )C-O( عندددددد )     cm-  (  فدددددي مركددددد )I وهددددد ا دليدددددل )

وكمددددا موضدددددم  ( فدددددي تركيبهدددداC-Oالتددددي   تحتدددددو  علدددد  مجموعددددة )علدددد  تكددددون حلقدددددة الكوينددددا ولين  
 .( في ادنا 2-2في الشكل )

 (II)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف(  - ) الشكل
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عنددددد  singlet))فقددددد ظهددددرت لمددددة واضددددحة  امددددا فددددي طيدددد  الددددرنين النددددوو  المغناطيسددددي لهدددد ا المركدددد 
لمددددددددددم  فضددددددددددال  عددددددددددن ( H ) ا مينيددددددددددة(  NHالتددددددددددي تعددددددددددود الدددددددددد  مجموعددددددددددة )( 4.72ppmالمولددددددددددع )
بروتوندددددددددات الحلقدددددددددة  إلددددددددد ( التدددددددددي تعدددددددددود      –     )ppmعندددددددددد المولدددددددددع ( multipletمتعددددددددددد )
 .(4-2) كما في الشكل 8H)) األروماتية

 (II) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف( 4- ) الشكل
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-'bis(substituted-benzylideneamino)-2,2-'3 3 وتشيييييييييييييييييييييخيص  تحضيييييييييييييييييييييير  - -3 

biquinazoline-4,4'(3H,3'H) dione [  IIa,b,c,d,e,f,g] 

البن لديهايدددددد مدددددن  مددددول(3)[ مدددددع IIالمركددددد  ]مدددددول( مددددن 0مدددددن تفاعددددل )تحضدددددير هدددد   المركبدددددات  جددددرى
مددددددن حددددددامض الخليددددددك  مددددددل(  2)مددددددع اضددددددافة مدددددد يبا  ا يثددددددانول المطلددددددل  عمالحددددددد مشددددددتقات  باسددددددتأو أ

 .دنا أفي  (2-2)وكما موضم في المعادلةالثلجي 

 [IIa,b,c,d,e,f,g  ( تحضير مشتقات قواعد شف ]3-3معادلة )

علدددددد   ر  الموجددددددود ميكانيكيددددددة هدددددد ا التفاعددددددل مددددددن خددددددالل هجددددددوم المدددددد دو  ا لكترونددددددي  يمكددددددن تلخددددددي 
وفقدددددددان ج يئددددددة مدددددداء  ا لديهايديددددددة  الكاربونيددددددل كدددددداربون مجموعددددددة[ علدددددد  II]المركدددددد  النتددددددروجين فددددددي 

 -:[007]في أدنا  (2-2)في المخطط  ويمكن توضيم ميكانيكة التفاعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ميكانيكية قواعد شف3-3مخطط )
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مددددن خددددالل اجددددراء تحليددددل طيدددد  ا شددددعة تحددددت الحمددددراء وكدددد لك  تشددددخي  هدددد   المركبددددات طيفيددددا جددددرى
جددددر  أالكشدددد  ا ولددددي الدددد    فضددددال  عددددنطيدددد  الددددرنين النددددوو  المغناطيسددددي وليدددداس درجددددة ا نصددددهار 

 . TLCمن خالل تقنية 

 ( تكددددون هدددد ا المركبددددات و  لددددك مددددن خددددالل ظهددددور ح مددددة عنددددد المدددددىFT-IRظهددددر طيدددد  )أ فقددددد
cm-  (    -     ) إلدددددددد التدددددددي تعدددددددود (  هتددددددد ا  مددددددددط ا صدددددددر C=N اليفاتيددددددددة وكددددددد لك )هددددددددور ظ

( اليفاتيدددددددة CH=امتصدددددددا  ا صدددددددر  ) إلددددددد  التدددددددي تعدددددددود(     -    )  -cmح مدددددددة عندددددددد المددددددددى 
الددددد  ح مدددددة مجموعدددددة  اللتدددددين تعدددددودان           )  -cmوكددددد لك اختفددددداء الحددددد متين عندددددد المولدددددع 

                   المولددددددددددددددددددددع[  واختفدددددددددددددددددددداء حدددددددددددددددددددد م ا متصددددددددددددددددددددا  عنددددددددددددددددددددد II( فددددددددددددددددددددي المركدددددددددددددددددددد  ] NHا مددددددددددددددددددددين )
cm-  (    -     التددددددي تعددددددود ) (0-2الجدددددددول )و مجموعددددددة الكاربونيددددددل فددددددي ا لديهايدددددددات   إلدددددد 

 يوضم ح م ا متصا  لقواعد ش  المحضر .

( توضددددددددم طيدددددددد  ا شددددددددعة تحددددددددت الحمددددددددراء لمشددددددددتقات لواعددددددددد شدددددددد  00-2( الدددددددد  )2-2ا شددددددددكال )
 المحضر .

 لمشتقات قواعد شف المحضرةFT-IR ( قيم طيف االشعة تحت الحمراء 1-3جدول )

 رمز 
 المركب

C=N C=C 

arom. 
C=O =CH imine Others 

IIa  639  585  693 3066 ---- 

IIb  64   599  697 3068 C-H=2920  864 aliph. 

IIc  64   60   697 3070 C-H=2918  860 aliph. 

IId  639  60   697 3068 C-H=2964  837  aliph. 

IIe  64   593  697 305  NO   450  344 

IIf  643  599  687 3053 NO   446  35  

IIg  643  587  69  3057 C-Cl=1090 ,OH=3244 
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 (IIa)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف( 5- ) الشكل

 (IIb)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف( 6- ) الشكل
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 (IIc)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف( 7- ) الشكل

 (IIe)للمركب FT-IR الحمراء تحت االشعة طيف( 8- ) الشكل
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 (IIf)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف (9- ) الشكل

 (IId)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف( 1 - ) الشكل
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 (IIg)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف(   - ) الشكل

 

(     ) ppmللقمدددددة عندددددد المولدددددع  ا  تامددددد ظهدددددر اختفددددداء  أفقدددددد   امدددددا طيددددد  الدددددرنين الندددددوو  المغناطيسدددددي
وظهددددددددددور لمدددددددددددة احاديددددددددددة عنددددددددددد المددددددددددددى              NH)مجموعددددددددددة ا مددددددددددين ) اتالتددددددددددي تعددددددددددود الدددددددددد  بروتونددددددددددد

ppm(     -     ) إلددددددد التدددددددي تعدددددددود ( البروتدددددددون فدددددددي مجموعدددددددةImine )(  لاعدددددددد شدددددددCH=N )
 - كر تفاصيل كل مرك : يأتيوفيما عل  تكون مركبات لواعد ش   ا  واضح وه ا يعني دليال  

عندددددد  (singlet) اظهدددددر لمتدددددين واضدددددحتين( IIaطيددددد  الدددددرنين الندددددوو  المغناطيسدددددي  للمركددددد ) -0
لمدددم  فضدددال  عدددن 2H))( CH=Nبروتدددون مجموعدددة ) ان الددد  تعدددود  ppm (    ,    ) المولدددع

بروتوندددددددددددددات الحلقدددددددددددددة  إلددددددددددددد تعدددددددددددددود       -      ppmعندددددددددددددد المولدددددددددددددع   (multiplet)متعددددددددددددددد  
   .(03-2كما في الشكل ) 18H)) ةاألروماتي
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 (IIa) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف(   - ) الشكل

 

          عنددددددددددد ا  احددددددددددة  (singlet) لمددددددددددة احاديددددددددددة( IIb)للمركييييييييييبHNMR ) ) طيييييييييييف اظهيييييييييير - 
ppm (    ( تعدددددددود لبروتوندددددددات مجموعدددددددة المثيدددددددل ),CH   Hكمدددددددا وجدددددددد )مجموعدددددددة مدددددددن القمدددددددم  ت

بروتونددددددددددددات الحلقددددددددددددة  إلدددددددددددد ( تعددددددددددددود      -    )  ppmعنددددددددددددد المولددددددددددددع (multiplet)المتعدددددددددددددد  
             )ppmعندددددددددددددد المولدددددددددددددع  (singlet) ت لمتدددددددددددددانيضدددددددددددددا وجددددددددددددددوأ (22H) األروماتيدددددددددددددة

 .(02-2كما في    الشكل ) (CH=N 2H,) مجموعة بروتون إل تعودان 
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 (IIb) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف(   - ) الشكل

 

( تعددددددود     ) ppmعنددددددد (singlet)احاديددددددة ( لمددددددةIIcللمركدددددد )HNMR ) ظهددددددر طيدددددد   )أ -2
 (multiplet)مجموعددددددة مددددددن القمددددددم المتعدددددددد   ت( كمددددددا وجدددددددCH   H,لبروتونددددددات مجموعددددددة المثيددددددل )

يضدددددددددا أو  (22H)األروماتيدددددددددةبروتوندددددددددات الحلقدددددددددة  إلددددددددد تعدددددددددود      -     )  ppmعندددددددددد المولدددددددددع  
بروتدددددددددون مجموعدددددددددة  إلددددددددد تعدددددددددودان               ppmعندددددددددد المولدددددددددع  (singlet)انلمتددددددددد توجدددددددددد

(,CH=N 2H) (.04-2في الشكل       ) موضم كما  
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 (IIc) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف (4 - ) الشكل

(     ) ppmعنددددددددددددد  (singlet)احاديددددددددددددة ( لمددددددددددددةIId( للمركدددددددددددد )H-NMR طيدددددددددددد    )ظهددددددددددددر أ -4
مجموعدددددددددددددة مدددددددددددددن القمدددددددددددددم المتعددددددددددددددد   ت( كمدددددددددددددا وجددددددددددددددOCH   H,تعدددددددددددددود لبروتوندددددددددددددات مجموعدددددددددددددة )

(multiplet)  عنددددددددددددددددددددددد المولددددددددددددددددددددددعppm      -       بروتونددددددددددددددددددددددات الحلقددددددددددددددددددددددة  إلدددددددددددددددددددددد تعددددددددددددددددددددددود
تعددددددددودان               ppmعنددددددددد المولددددددددع  (singlet)انلمتدددددددد تيضددددددددا وجدددددددددأو  (22H)األروماتيددددددددة

  (.02-2كما في الشكل      )  (CH=N 2H,)   بروتون مجموعة إل 
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 (IId) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف( 5 - ) الشكل

         عنددددددددددددددد المولددددددددددددددع    (singlet)لمددددددددددددددة واضددددددددددددددحة ظهددددددددددددددر أ (IIe( للمركدددددددددددددد )H-NMR طيدددددددددددددد    ) -2
ppm(     تعددددددددددددددددددددددددود )ان ( لبروتددددددددددددددددددددددددون مجموعددددددددددددددددددددددددة,CH=N 2H )لمددددددددددددددددددددددددم  فضددددددددددددددددددددددددال  عددددددددددددددددددددددددن

بروتونددددددددددددددات الحلقددددددددددددددة  إلدددددددددددددد ( تعددددددددددددددود     -    )ppm   عنددددددددددددددد المولددددددددددددددع (multiplet)متعدددددددددددددددد 
 (.01-2الشكل ) كما في   (16H)ةاألروماتي
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 (IIe) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح( 6 - ) الشكل

عنددددددددد المولددددددددع     (singlet)واضددددددددحتينظهددددددددر لمتددددددددين أ( فقددددددددد IIf( للمركدددددددد  )H-NMR طيدددددددد    ) -1
ppm(           تعدددددددددددددددددود )ان ( لبروتدددددددددددددددددون مجموعدددددددددددددددددة,CH=N 2H )لمدددددددددددددددددم  فضدددددددددددددددددال  عدددددددددددددددددن

بروتونددددددددددددددددات الحلقددددددددددددددددة  إلدددددددددددددددد ( تعددددددددددددددددود     -    )ppmعنددددددددددددددددد المولددددددددددددددددع (multiplet)متعدددددددددددددددددد 
 .(16H)ةاألروماتي

(      ) ppmعنددددددددددد  (singlet)احاديددددددددددة  ( لمددددددددددةIIg( للمركدددددددددد )H-NMR اظهددددددددددر طيدددددددددد    ) -7
مجموعدددددددددددددة مدددددددددددددن القمدددددددددددددم  ت( كمدددددددددددددا وجددددددددددددددOH  H,لبروتدددددددددددددون مجموعدددددددددددددة الهيدروكسددددددددددددديل )تعدددددددددددددود 

بروتونددددددددددددددات الحلقددددددددددددددة  إلدددددددددددددد ( تعددددددددددددددود ppm(6,96-8,65عنددددددددددددددد المولددددددددددددددع   (multiplet)المتعدددددددددددددددد 
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 ppm(10,41,10.35)عنددددددددددددددد المولددددددددددددددع  (singlet) انلمتدددددددددددددد توايضددددددددددددددا وجددددددددددددددد (14H)ةاألروماتيدددددددددددددد
 (.07-2كما في  الشكل )  (CH=N 2H,بروتون مجموعة ) إل تعودان 

 
 (IIg) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف يوضح( 7 - ) الشكل

 تحضير وتشخيص   - -3 

   '- 4 4'-dioxo-2,2'-biquinazoline-3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(1H-pyrrole-2,5-

dione)  [IIm] 

   '-(4 4'-dioxo-2,2'-biquinazoline-3,3'(4H,4'H)-diyl)diisoindoline-1,3-

dione  [IIp] 
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مدددددع   مدددددول(0)[IIخلددددديط مدددددن المركددددد  ] تصدددددعيدعدددددن طريدددددل تحضدددددير هددددد ا الندددددو  مدددددن المركبدددددات  جدددددرى
  بوصددددددف  مدددددد يبا   فددددددي حددددددامض الخليددددددك الثلجدددددديمددددددول( 3) (phthalic, maleic) الحلقددددددي ا نهدريددددددد

 (.4-2)كما موضم في المعادلة  مائيةاللوبوجود كاربونات الصوديوم ا

 

 [IIm,p]االمايد الحلقي ( تحضير مشتقات 4-3معادلة )

تلخصددددددت ميكانيكيددددددة هدددددد ا التفاعددددددل مددددددن خددددددالل هجددددددوم المدددددد دو  ا لكترونددددددي علدددددد   ر  النتددددددروجين فددددددي 
علددددد  كددددداربون مجموعدددددة الكاربونيدددددل لالنهدريدددددد الحلقدددددي الددددد   يددددد د  الددددد  فقددددددان ج يئددددددة  [II]المركددددد  

فدددددي   (4-2) المخطدددددط ويمكدددددن توضددددديم ميكانيكيدددددة التفاعدددددل مدددددن خدددددالل [IIm,p] ينمددددداء وتكدددددون المدددددركب
 -:[000 003]أدنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4-3مخطط )                                                                                    

 

 

 

 [IIpالمركب ]تحضير ميكانيكية 
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التأكددددددد مددددددن صددددددحة الشددددددكل المقتددددددر  لهدددددد   المركبددددددات مددددددن خددددددالل اجددددددراء تحليددددددل طيدددددد  ا شددددددعة  جدددددرى
 فضدددددددال  عدددددددنتحددددددت الحمدددددددراء وكددددددد لك طيددددددد  الدددددددرنين الندددددددوو  المغناطيسدددددددي وليددددددداس درجدددددددة ا نصدددددددهار 

 .(TLC) كروموتو رافيا الطبقة الرليقة جر  من خالل تقنيةأ  الكش  ا ولي ال   

امتصدددددددددددددددا  لويدددددددددددددددة عندددددددددددددددد المولدددددددددددددددع                ح متدددددددددددددددي (IIp( لمركددددددددددددددد  )FT-IRاظهدددددددددددددددر طيددددددددددددددد  ) فقدددددددددددددددد
cm-  (          )[20 73] انتعدددددددود (  الدددددددC=Oل )cyclic imide)  وظهدددددددور ح مدددددددة )

فددددددددي حلقددددددددة الكوينددددددددا ولين وايضددددددددا   (C=O)( تعددددددددود     )  -cmخددددددددرى عنددددددددد المولددددددددع أ  امتصددددددددا  
مجموعددددة ا مددددين  إلدددد التدددي تعددددود             )  -cmيالحدددظ اختفدددداء الحدددد متين عنددددد المدددولعين 

(NH [  في المرك )II]  ( 00-2كما موضم في الشكل.) 

 (IIp)للمركبFT-IR   الحمراء تحت االشعة طيف( 8 - ) الشكل
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            المولدددددددددددددددع عنددددددددددددددددلويدددددددددددددددة  امتصدددددددددددددددا  ةح مددددددددددددددد( IIm) لمركددددددددددددددد ( FT-IR) طيددددددددددددددد  اظهدددددددددددددددر كمدددددددددددددددا
 عنددددددد خددددددرىأ   امتصددددددا  ح مددددددة هددددددوروظ( (cyclic imide ل( C=O) إلدددددد  تعددددددود [73 20] (    )

 الحددددددد متين اختفددددددداء يالحدددددددظ يضدددددددا  وأ الكويندددددددا ولين حلقدددددددة فدددددددي( C=O) تعدددددددود(     )  -cm المولدددددددع
 المركدددددد  فددددددي(  NH) ا مددددددين مجموعددددددة إلدددددد  اللتددددددين تعددددددودان (             -cmالمددددددولعين عنددددددد

[II] ( 03-2كما موضم في الشكل).  

 [IIm,pللمركبين ] FT-IR( قمم طيف االشعة تحت الحمراء 2-3الجدول )

 مز 

 المررب

C=C 

arom. 

C=N Others 

IIp           ----- 
IIm               ( =(=CH 

 

 
 (IIm)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف يوضح( 19-3) الشكل
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              عند المولع( multiplet)متعدد   ا  لممفقد اظهر ( IIpللمرك  ) HNMR ) ما طي )أ
ppm(      -      ا وماتية بروتونات الحلقة إل التي تعود(16H) اخرى عدا في  ا  لمم ولم يظهر
ppm (    )  التي  تعود الDMSO و ppm (     والتي تعود ) إل H O   وه ا يثبت صحة

كما موضم    األروماتية ن المرك    يحتو  عل  بروتونات سوى بروتونات الحلقة  المرك  المقتر 
 .(31-2في الشكل)

 

 (IIp) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف( 1 - ) الشكل
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( multiplet)متعددددددددد   ا  ظهدددددددر لممدددددددأفقدددددددد    IIm)مدددددددا طيددددددد  الدددددددرنين الندددددددوو  المغناطيسدددددددي للمركددددددد  )أ
وكدددددددد لك  (8H)وماتيددددددددةر لتددددددددي تعددددددددود الدددددددد  بروتونددددددددات الحلقددددددددة ا ا ppm(7.92-7.26)عنددددددددد المولددددددددع 

( فدددددددددي CH , H=بروتوندددددددددات ) إلددددددددد ( تعدددددددددود     -    )ppmعندددددددددد المولدددددددددع (dd) لمدددددددددمهدددددددددور ظ
 .( 30-2الحلقة الخماسية كما موضم في الشكل )

 

 (IIm) للمركب( H-NMR ) المغناطيسي النووي الرنين طيف(   - ) الشكل
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-dioxo-2,2'-biquinazoline-'    -'                 تحضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير وتشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخي  3-3 
(3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(N-(substituted-2-yl)benzenesulfonamide[IIIa,b]    

                                                                                             

هددددددددددددددددددد   المركبدددددددددددددددددددات مشدددددددددددددددددددتقات                         ت عدددددددددددددددددددد  إ   تحضدددددددددددددددددددير هددددددددددددددددددد   المركبدددددددددددددددددددات ألهميتهدددددددددددددددددددا جدددددددددددددددددددرى
مددددع  مددددول(0) [Iالمركدددد  ]تحضدددديرها مددددن خددددالل تفاعددددل  جددددرىإ   Sulfonamide drugs) ) ل

بوصددددددددف   حددددددددامض الخليددددددددك الثلجددددددددي مددددددددول( بوجددددددددودsulfathiazole,sulfadiazine ( )3)لمركبددددددددات ا
 -:دنا أ( توضم التفاعل في 2-2)والمعادلة  م يبا  

 

 

 Sulfonamide drugs [IIIa,b] مشتقات ( تبين تحضير5-3معادلة )

 عنددددددددد ح مددددددددة( IIIa)( للمركدددددددد  FT-IRظهدددددددر طيدددددددد  )ا إ تشددددددددخي  هدددددددد   المركبددددددددات طيفيددددددددا   جدددددددرى
 الكويندددددددا ولين حلقدددددددة فدددددددي (C=O)الكابونيدددددددل مجموعدددددددة إلددددددد  تعدددددددود التدددددددي(     )  -cm     المولدددددددع
 نأ علدددددددددد  دليددددددددددل وهدددددددددد ا  (I) للمركدددددددددد (     )  -cm المولددددددددددع عنددددددددددد الكاربونيددددددددددل ح مددددددددددة واختفدددددددددداء
 مركدددددددد  فددددددددي الحلقددددددددي ا مايددددددددد إلدددددددد  تعددددددددود( IIIa) مركدددددددد  فددددددددي ظهددددددددرت التددددددددي الكاربونيددددددددل مجموعددددددددة

cm-  [02 74 ] (and 1327 1146) المولددددع عنددددد حدددد متين ظهددددور فضددددال  عددددن الكوينددددا ولين

 التددددددي(     )  -cm المولددددددع عنددددددد ح مددددددة ظهددددددور وكدددددد لك(  SO) السددددددلفون مجموعددددددة إلدددددد  انتعددددددود
               عنددددددددددددددددددد( C-O) ح مددددددددددددددددددة واختفدددددددددددددددددداء  (NH) لمجموعددددددددددددددددددة ا متصددددددددددددددددددا  ح مددددددددددددددددددة إلدددددددددددددددددد  تعددددددددددددددددددود
cm-  (      )مركددددد  فدددددي (I )علددددد  تحتدددددو    التدددددي  الكويندددددا ولين حلقدددددة تكدددددون علددددد  دليدددددل وهددددد ا 
 .(33-2كما موضم في الشكل )  تركيبها في( C-O) مجموعة
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 (IIIa)للمركبFT-IR   الحمراء تحت االشعة طيف( 22-3) الشكل

التدددددي تعدددددود  -cm(1668) لددددد  ح مدددددة عندددددد المولدددددع  FT-IRاظهدددددر طيددددد   فقدددددد( IIIbمددددا المركددددد  )أ
     ( فدددددددي حلقدددددددة الكويندددددددا ولين واختفددددددداء ح مدددددددة الكاربونيدددددددل عندددددددد المولدددددددعC=Oمجموعدددددددة الكابونيدددددددل) إلددددددد 

cm-         (  للمركددددددI)    ن مجموعددددددة الكاربونيددددددل التددددددي ظهددددددرت فددددددي مركدددددد  أوهدددددد ا دليددددددل علدددددد
(IIIb تعدددددود ) ظهدددددور حددددد متين عندددددد المولدددددع  فضدددددال  عدددددنا مايدددددد الحلقدددددي فدددددي مركددددد  الكويندددددا ولين  إلددددد

and 1332) cm-       ) [02 74]  إلدددد  انتعددددود ( مجموعددددة السددددلفونSO  وكدددد لك ظهددددور )
فضددددددال  (  NHح مددددددة ا متصددددددا  لمجموعددددددة ) إلدددددد التددددددي تعددددددود (     )  -cmح مددددددة عنددددددد المولددددددع 

كمددددددددددددا موضددددددددددددم فددددددددددددي                 (Iفددددددددددددي مركدددددددددددد  )       )  -cm( عنددددددددددددد C-Oاختفدددددددددددداء ح مددددددددددددة ) عددددددددددددن
 (.32-2الشكل )
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 (IIIb)للمركبFT-IR  الحمراء تحت االشعة طيف(   - ) الشكل

 

عنددددددددددددددد المولددددددددددددددع   (singlet)احاديددددددددددددددة( لمددددددددددددددة IIIaللمركدددددددددددددد ) HNMR )كمددددددددددددددا اظهددددددددددددددر طيدددددددددددددد    )
ppm(     ( تعددددددددددددددود لبروتددددددددددددددون مجموعددددددددددددددة )NH 2H,وظهددددددددددددددور لمتددددددددددددددين )(dd) عنددددددددددددددد المولددددددددددددددع          
ppm (   4 and 6.54تعدددددود )لبروتونددددات مجموعدددددة  ان,CH) 4H لحلقددددة )thiazole   كمدددددا

( تعددددددددددددددود     -    ) ppm      عنددددددددددددددد المولددددددددددددددع (multiplet) متعدددددددددددددددد لمددددددددددددددم وجددددددددددددددد ظهددددددددددددددور 
  .(34-2وكما موضم في الشكل )  (16H) ةاألروماتيلبروتونات الحلقة 
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 (IIIa( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )24-3الشكل )

         عنددددددددددددددد المولددددددددددددددع  (singlet)احاديددددددددددددددة ( لمددددددددددددددةIIIb( للمركدددددددددددددد )HNMR كمددددددددددددددا اظهددددددددددددددر طيدددددددددددددد    )
ppm (       ( تعدددددددددددددددود لبروتدددددددددددددددونNH 2H, فدددددددددددددددي مجموعدددددددددددددددة السدددددددددددددددلفونامايد وظهدددددددددددددددور )لمدددددددددددددددم 

( تعدددددددددددددددددددود لبروتوندددددددددددددددددددات الحلقدددددددددددددددددددة     -   )ppm    عندددددددددددددددددددد المولدددددددددددددددددددع (multiplet)متعددددددددددددددددددددد 
 (.32-2وكما موضم في الشكل )  (22H)ةاألروماتي



                      Results and Discussion                 النتائ  والمنالشة: الثالثالفصل 

 

76 

 

 (IIIb( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )25-3الشكل )

 تحضير وتشخيص  3-4 

N,N'-((4,4'-dioxo-[2,2' biquinazoline] -3,3'(4H,4'H)-diyl) bis (4,1-phenylene)) 

diacetamide.  [IVa]         

   3 3'-bis(4-acetylphenyl)-[2,2'-biquinazoline] -4,4'(3H,3'H)-dione .  [IVb] 
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 amino-4او  amino acetanilide-4[ مددددع Iالمركدددد  ]حضددددرت هدددد   المركبددددات مددددن تفاعددددل 
acetophenone  بوصدددددف  مددددد يبا   وكمدددددا موضدددددم فدددددي المعادلدددددة حدددددامض الخليدددددك الثلجدددددي  باسدددددتعمال

 -:دنا أ( في 2-1)

 

 [IVa,b( تحضير المركبات ]6-3معادلة )

تشددددددخي  هدددددد   المركبددددددات عددددددن طريددددددل طيدددددد  ا شددددددعة تحددددددت الحمددددددراء وطيدددددد  الددددددرنين النددددددوو   جددددددرى
 .TLCالمغناطيسي ولياس درجة ا نصهار وتقنية 

عندددددددد المولدددددددع    لويدددددددة  ( ح مدددددددةIVa( للمركددددددد  )FT-IR)ا شدددددددعة تحدددددددت الحمدددددددراء ظهدددددددر طيددددددد  أ فقدددددددد
cm-            إلدددددد التددددددي تعددددددود (مجموعددددددة الكابونيددددددلC=O فددددددي حلقددددددة الكوينددددددا ولين واختفدددددداء )

ن مجموعدددددددددة أوهددددددددد ا دليدددددددددل علددددددددد    (Iللمركددددددددد  )      )  -cmح مدددددددددة الكاربونيدددددددددل عندددددددددد المولدددددددددع 
ا مايددددددد الحلقددددددي فددددددي مركدددددد  الكوينددددددا ولين  إلدددددد ( تعددددددود IVaالكاربونيددددددل التددددددي ظهددددددرت فددددددي مركدددددد  )

مجموعدددة الكاربونيدددل  إلددد التدددي تعدددود   -cm (1666)ظهدددور ح مدددة اخدددرى عندددد المولدددع   فضدددال  عدددن
              وكددددددددددددددد لك ظهدددددددددددددددور ح مدددددددددددددددة عندددددددددددددددد المولدددددددددددددددع  ( خدددددددددددددددار  حلقدددددددددددددددة الكويندددددددددددددددا ولينC=Oا مايديدددددددددددددددة )

cm-  (     ) إلدددددددد التددددددددي تعددددددددود ( ح مددددددددة ا متصددددددددا  لمجموعددددددددةNH( واختفدددددددداء ح مددددددددة  )C-O )
وهدددد ا دليددددل علدددد  تكددددون حلقددددة الكوينددددا ولين  التددددي   تحتددددو    (Iفددددي مركدددد  )      ) -cmعنددددد 

 .(6 -3وكما موضح في الشكل ) ( في تركيبهاC-Oعل  مجموعة )
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 (IVaللمركب)FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  26-3الشكل )

        عندددددددددد المولدددددددددع (singlet) احاديدددددددددة ( لمدددددددددةIVa)للمركددددددددد   HNMR ) ظهدددددددددر طيددددددددد  )أكمدددددددددا 
ppm(        ( تعددددددددددود لبروتددددددددددون مجموعددددددددددة,NH 2H  وظهددددددددددور لمددددددددددة ) احاديددددددددددة(singlet) عنددددددددددد

 لمددددددددددددمظهددددددددددددور  فضددددددددددددال  عددددددددددددن ( ( 6H,CH( تعددددددددددددود لبروتونددددددددددددات مجموعددددددددددددة     ) ppmالمولددددددددددددع 
( تعددددددددددددددددددددود لبروتونددددددددددددددددددددات الحلقددددددددددددددددددددة     -    )ppmعنددددددددددددددددددددد المولددددددددددددددددددددع  (multiplet)متعدددددددددددددددددددددد 
 (.37-2) الشكل في موضم وكما (16H)ةاألروماتي
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 (IVa( للمركب )H-NMR الرنين النووي المغناطيسي ) ( طيف27-3الشكل )

   ( ح مددددددددة عنددددددددد المولددددددددعFT-IR) ا شددددددددعة تحددددددددت الحمدددددددراء ظهدددددددر طيدددددددد أ فقددددددددد( IVbالمركدددددددد  ) امدددددددا 
cm-  (       إلددددد التدددددي تعدددددود (مجموعدددددة الكابونيدددددلC=O فدددددي حلقدددددة الكويندددددا ولين واختفددددداء ح مدددددة )

ن مجموعدددددددة الكاربونيدددددددل أوهددددددد ا دليدددددددل علددددددد    (Iللمركددددددد  ) (        -cmالكاربونيدددددددل عندددددددد المولدددددددع
 فضددددددال  عددددددنا مايددددددد الحلقددددددي فددددددي مركدددددد  الكوينددددددا ولين  إلدددددد ( تعددددددود IVbالتددددددي ظهددددددرت فددددددي مركدددددد  )

 الكيتونيدددددةمجموعدددددة الكاربونيدددددل  إلددددد التدددددي تعدددددود (     )  -cmخدددددرى عندددددد المولدددددع  أ  ظهدددددور ح مدددددة 
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(C=Oخددددددار  حلقددددددة الكوينددددددا ولين )   عنددددددد المولددددددع  لمددددددة لويددددددةوكدددددد لك ظهددددددورcm-  (     ) التددددددي
       ( عنددددددددددددC-O  واختفددددددددددداء ح مدددددددددددة )ا ليفاتيدددددددددددة (CHح مدددددددددددة ا متصدددددددددددا  لمجموعدددددددددددة ) إلددددددددددد تعدددددددددددود 
cm-         )(  في مركI)  ( 30-2كما موضم في الشكل.) 

 

 (IVbللمركب)FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  28-3الشكل )

 احاديدددددددة ( لمدددددددةIVbللمركددددددد )H-NMR ) كمدددددددا اظهدددددددر طيددددددد   الدددددددرنين الندددددددوو  المغناطيسدددددددي )
(singlet)عندددددددددددد المولدددددددددددع   ppm         تعدددددددددددود لبروتوندددددددددددات مجموعدددددددددددة,CH ) 6H كمدددددددددددا وجدددددددددددد )
( تعدددددود لبروتوندددددات الحلقدددددة   . -    )  ppmعندددددد المولدددددع( multiplet)متعددددددد   لمدددددمظهدددددور 
 .(9 -3كما في الشكل ) (16H) ةاألروماتي
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 (IVb( للمركب )H-NMR المغناطيسي )(  طيف الرنين النووي 29-3الشكل )

-N,N'-(4,4'-dioxo-[2,2'-biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)تحضير وتشخيص  3-5 

diyl)bis(furan-2-carboxamide.[V]) 

فددددددددي  furan-2-carbohydrazide[ و I ابددددددددة مدددددددد ي  مددددددددن المركدددددددد  ]إحضددددددددر هدددددددد ا المركدددددددد  مددددددددن 
وكمدددددددا موضدددددددم فدددددددي  دلدددددددائل 4حدددددددامض الخليدددددددك الثلجدددددددي ثدددددددم وضدددددددع الخلددددددديط فدددددددي المدددددددايكروي  مدددددددد  

 -(:7-2المعادلة )

 [V( تحضير المركب  ]7- معادلة )
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( للمركددددددد   ح مدددددددة عندددددددد المولدددددددع   FT-IRاظهدددددددر طيددددددد  ) إ طيفيدددددددا   المركددددددد  اتشدددددددخي  هددددددد  جدددددددرى
       cm-   إلدددد التددددي تعدددود (مجموعددددة الكابونيددددلC=O فددددي حلقددددة الكوينددددا ولين واختفدددداء ح مددددة )

ن مجموعددددة الكاربونيددددل أوهددد ا دليددددل علددد    (Iللمركدددد  )  -cm (      الكاربونيدددل عنددددد المولدددع 
ظهددددور  فضددددال  عددددنا مايددددد الحلقددددي فددددي مركدددد  الكوينددددا ولين  إلدددد  ( تعددددودVالتددددي ظهددددرت فددددي مركدددد  )

مجموعددددة الكاربونيددددل ا مايديددددة  إلدددد التددددي تعددددود  cm-  (      [031]خددددرى عنددددد المولددددع   أ  ح مددددة 
(C=Oخددددددار  حلقددددددة الكوينددددددا ولين وكدددددد لك ظهددددددور ح مددددددة عنددددددد المولددددددع )cm-  (     والتددددددي تعددددددود )

فدددددددددي          -cm( عندددددددددد C-O(  واختفددددددددداء ح مدددددددددة )NHالددددددددد  ح مدددددددددة ا متصدددددددددا  لمجموعدددددددددة )
( C-Oوهدددددد ا دليددددددل علدددددد  تكددددددون حلقددددددة الكوينددددددا ولين  التددددددي   تحتددددددو  علدددددد  مجموعددددددة )  (Iمركدددددد  )
 .(21-2وكما موضم في الشكل ) في تركيبها

 (Vللمركب)FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  30-3الشكل )
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(      )ppmعنددددد المولددددع (singlet)احاديددددة لمددددة ( V)للمركييييب HNMR ))   طيييييف اظهيييير كمييييا
 (    -    ) ppmعندددددددددد المولدددددددددع (ddلمتدددددددددين )( وظهدددددددددور NH 2H,) تعدددددددددود لبروتدددددددددون مجموعدددددددددة

 لمدددددددددددددددمكمدددددددددددددددا وجدددددددددددددددد ظهدددددددددددددددور   للحلقدددددددددددددددة الخماسدددددددددددددددية( ,CH= H)تعدددددددددددددددود لبروتوندددددددددددددددات مجموعدددددددددددددددة 
 ةاألروماتيددددددددددد( تعدددددددددددود لبروتونددددددددددات الحلقددددددددددة     -    )ppmعنددددددددددد المولددددددددددع  (multiplet)متعدددددددددددد 

(8H) ( 20-2وكما في الشكل). 

 

 (V( للمركب )H-NMR المغناطيسي )( طيف الرنين النووي 31-3الشكل )
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 تحضير وتشخيص 3-6 

3 3'-bis(benzo[d]thiazol-2-yl)-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione  [VIa] 

   '''-diphenyl-4H,4'H,4''H,4'''H-[3,3':2',2'':3'',3'''-quaterquinazoline]- 

4,4',4'',4'''-tetraone  [VIb] 

 [VIc(]4 4 -dioxo-[2,2'-biquinazoline]-3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(thiourea)   '- 

مددددول( مددددن مشدددددتقات 3[ مددددع )Iمدددددول( مددددن المدددداد  ]0( مددددن خددددالل تفاعددددل )VIa,b,cحضددددرت المركبددددات )
 مدددددد يبا  ا يثددددددانول  عمال% مددددددن هيدروكسدددددديد الصددددددوديوم وباسددددددت01محلددددددول عمال ا مددددددين ا ولددددددي وباسددددددت

 -:ادنا  ( في0-2)كما موضم في المعادلة و 

                    

 [VIa,b,c( تحضير المركبات ]8- معادلة )

مييين خييي ل طييييف االشيييعة تحيييت الحميييراء وطييييف اليييرنين النيييووي  المركبيييات هييي   تشيييخيص جييير 

 المغناطيسي وقياس درجة االنصهار.

(  ح مددددددددة امتصددددددددا  عنددددددددد VIa( للمركدددددددد  )FT-IRاظهددددددددر طيدددددددد  ا شددددددددعة تحددددددددت الحمددددددددراء  ) فقددددددددد
( فددددددددي حلقددددددددة الكوينددددددددا ولين C=Oمجموعددددددددة الكابونيددددددددل) إلدددددددد التددددددددي تعددددددددود (     )  -cmالمولددددددددع   

( وكدددددددددد لك اختفدددددددددداء حدددددددددد م I( للمركدددددددددد  )    )  -cmواختفدددددددددداء ح مددددددددددة الكاربونيددددددددددل عنددددددددددد المولددددددددددع 
ح مدددددددددددة امتصدددددددددددا    إلددددددددددد ( والتدددددددددددي تعدددددددددددود     -    )  -cm     ا متصدددددددددددا  عندددددددددددد المولدددددددددددع

( عندددددددددددددد     C-O)    واختفددددددددددددداء ح مدددددددددددددة aminobenzothiazol-2فدددددددددددددي  ا ولدددددددددددددي(  NHمجموعدددددددددددددة )
cm-  (    ) (  فدددددددي مركدددددددI )لدددددددك ظهدددددددور ح مدددددددة عندددددددد المولدددددددع إلددددددد  ضددددددد أ    cm-  (     )

( داخدددددل حلقدددددة الثايدددددا ول  وكددددد لك ظهدددددور ح مدددددة C=Nح مدددددة امتصدددددا  مجموعدددددة ) إلددددد والتدددددي تعدددددود 
وكمدددددا فدددددي الشدددددكل  (C-Sمجموعدددددة ) ( والتدددددي تعدددددود الددددد  ح مدددددة امتصدددددا    )  -cmعندددددد المولدددددع 

(2-23). 
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 (VIaللمركب) FT-IR( طيف االشعة تحت الحمراء  32-3الشكل )                   

( multiplet)متعدد   ا  ( لممVIa( للمرك  )HNMR كما اظهر طي  الرنين النوو  المغناطيسي   )
 ا  ولم يظهر لمم  (16Hا روماتية ) بروتونات الحلقة إل  التي تعود(     -    )ppmعند المولع 

 H O إل ( والتي تعود     ) ppm      و DMSOالتي  تعود ال  (     ) ppmاخرى عدا في 
 .وه ا يثبت صحة الشكل المقتر 
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 (VIa( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )33-3الشكل )

       ( اظهدددددددددر ح مدددددددددة عندددددددددد المولدددددددددعVIbن طيددددددددد  ا شدددددددددعة تحدددددددددت الحمدددددددددراء للمركددددددددد  )أكددددددددد لك لدددددددددوحظ 
cm-  (     ) إلددددد التدددددي تعدددددود (مجموعدددددة الكابونيدددددلC=O فدددددي حلقدددددة الكويندددددا ولين واختفددددداء ح مدددددة )

ن مجموعدددددددة الكاربونيدددددددل أوهددددددد ا دليدددددددل علددددددد    (I( للمركددددددد  )    )  -cmالكاربونيدددددددل عندددددددد المولدددددددع 
ا مايدددددد الحلقدددددي فدددددي مركددددد  الكويندددددا ولين وظهدددددور لمدددددة  إلددددد ( تعدددددود VIbالتدددددي ظهدددددرت فدددددي مركددددد  )

وكددددددد لك اختفددددددداء حددددددد م ا متصدددددددا   C=N)مدددددددط ا صدددددددر  ) إلددددددد ( تعدددددددود     )  -cmعندددددددد المولدددددددع 
-3فدددددددي المركددددددد   ( NHمجموعدددددددة ) إلددددددد والتدددددددي تعدددددددود      -      )  -cmعندددددددد المولدددددددع 

amino-2-phenylquinazolin-4(3H)-one ( واختفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء ح مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  C-Oعندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد )          
cm-  (    ) (  فدددددي مركدددددI)    وهددددد ا دليدددددل علددددد  تكدددددون حلقدددددة الكويندددددا ولين  التدددددي   تحتدددددو  علددددد

 ( في تركيبها.C-Oمجموعة )
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 (VIbللمركب )FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  34-3الشكل )
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                  عند المولع( multiplet)متعدد  ا  ( لممVIb) ( للمرك HNMR ظهر طي  )أكما 
ppm (    -    )  ةاألروماتيبروتونات الحلقة  إل التي تعود (24H)  الشكلوه ا يثبت صحة 
 .للمرك  المقتر 

 

 (VIb( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )35-3الشكل )
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مجموعة  إل التي تعود (     )   -cm(  ح مة عند المولع   VIcلمرك  )ل FT-IRكما يظهر طي  
( للمرك      )  -cm( في حلقة الكوينا ولين واختفاء ح مة الكاربونيل عند المولعC=Oالكابونيل)

(I)   وك لك ظهور ح مة عند المولعcm-  (     ) ح مة ا متصا  لمجموعة  إل التي تعود
(NH,NH )[030] وك لك ظهور لمة عند    cm-  (       إل التي تعود (C=S واختفاء )ح مة   
(C-O عند )cm-  (      في مرك )(I).  

 

 (VIcللمركب) FT-IR( طيف االشعة تحت الحمراء 36-3الشكل )



                      Results and Discussion                 النتائ  والمنالشة: الثالثالفصل 

 

90 

( تعود     )ppmعند المولع   (singlet)احادية ( لمةVIc( للمرك )HNMR ظهر طي    )أكما 
تعود لبروتونات (     ) ppm عند المولع(singlet)احادية ( وظهور لمة NH 2H,لبروتون مجموعة )

(     -     )ppmعند المولع (multiplet)متعدد   لممكما وجد ظهور   ( 4H ,NHمجموعة )
 [030].(8H)ةاألروماتيتعود لبروتونات الحلقة 

 

 (VIc( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )37-3الشكل )
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 وتشخيص تحضير -7 3

 [A,B,C,D ]1-(4-aminophenyl)- -( substituted phenyl)prop-2-en-1-one 

تحضيييير سلسيييلة مييين مركبيييات الجالكونيييات لغيييرض الحصيييول  لييي  جالكونيييات تحتيييوي فيييي  جييير 

 [. Iمركب ]التركيبها  ل  مجمو ة االمين االولي لغرض تفا لها مع 

ميييين مييييع سلسييييلة  aminoacetophenone-4الحصييييول  ليهييييا ميييين خيييي ل تفا ييييل    فقييييد جيييير 

% مييين هيدروكسييييد الصيييوديوة ( وبدرجييية 0 محليييول قا يييدي )   وباسيييتعمال مشيييتقات البنيلديهاييييد

 -في ادنا  : (9-3موضح في المعادلة ) وكما  ،حرارة الغرفة

 

 

 ( تحضير مركبات الجالكونات9- معادلة )

 -: [3]دنا ت فيمكن توضيحها من خ ل المخطط أاما ميكانيكية تحضير الجالكونا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ميكانيكية تحضير مركبات الجالكونات5-3مخطط )
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 تشخي  ه   المركبات عن طريل درجة ا نصهار وطي  ا شعة تحت الحمراء. جرى

ن المركبدددددددات المحضدددددددر   تمتلدددددددك درجدددددددة انصدددددددهار مشدددددددابهة  لدرجدددددددة انصدددددددهار المركبدددددددات ولدددددددد وجدددددددد أ
  .(2-2وكما مبين في الجدول )  سابقا المحضر نفسها 

 ( قيم درجات االنصهار لمركبات الجالكون3-3الجدول )

رمز 
 المركب

 درجة االنصهاردرجة 
في  االنصهار

 االدبيات

Ref. 

A 012-017 010 [033] 
B 002-002 002 [032] 
C 073-000 003–002 [034] 
D 013-011 014 [2] 

 

 مدددددددا بدددددددين   لمدددددددة عنددددددد المولدددددددع لهدددددد   المركبدددددددات (FT-IRالحمدددددددراء )ظهدددددددر طيددددددد  ا شددددددعة تحدددددددت أ فقددددددد
cm- (    -     تعدددددددود ) امتصدددددددا ح مدددددددة  إلددددددد  (  ا صدددددددرC=O وكددددددد لك ظهدددددددور لمدددددددة عندددددددد )
هدددددد   الحدددددد م مميدددددد   إ  ت عددددددد   ( ا ليفاتيددددددةC=Cمجموعددددددة ) إلدددددد ( تعددددددود     -    )  -cmالمولددددددع

( C=Oاختفدددددددددددددداء ح مددددددددددددددة مجموعددددددددددددددة ) فضددددددددددددددال  عددددددددددددددن( ketone) unsaturated-β , αلمركبددددددددددددددات
ت حددددددد( يبدددددددين لددددددديم طيددددددد  ا شدددددددعة ت4-2ا لديهايديدددددددة ممدددددددا يثبدددددددت تكدددددددون هددددددد   المركبدددددددات والجددددددددول )

 .الحمراء له   المركبات

 .[A,B,C,D] لFT-IR ( ليم طي  ا شعة تحت الحمراء 4-2جدول )
 C=C رمز المركب

aliph 

C=C 

aorm 

C=O NH  CH 

arom 

Others 

A  595  570  6 9 346  33 7 3039 CH=2962  873 
aliph. 

B  589  550  643 3469 33 7 3 03 CH= 2897  8 9 
aliph. 

C  599  564  635 3465 3330 3047 ----------- 

D  60   576  635 3458 3340 3039 p-Cl=108  
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 (Aللمركب)FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  38-3الشكل )

 (Bللمركب)FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  39-3الشكل )
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 (Cللمركب)FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء   41-3الشكل )

 

 (Dللمركب)FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء   41-3الشكل )
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 تحضير وتشخيص  -3-7  

3-4-((E)-3-( substituted) acryloyl)phenyl)-3'-(4-((Z)-3-(substituted) 

acryloyl)phenyl)-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione [VIIa,b,c,d] 

مددددددل( مددددددن محلددددددول 2[ فددددددي ا يثددددددانول المطلددددددل و)I ابددددددة المدددددداد  ]إتحضددددددر هدددددد   المركبددددددات مددددددن  جددددددرى
01 %NaOH  ضدددددددافةإثددددددم  ( احدددددددد مركبددددددات الجدددددددالكون التدددددددي تحتددددددو  علددددددد  مجموعدددددددة امدددددددينNH   )
 -( في أدنا :01-2ال  المحلول ويترك لفتر   منية معينة وكما موضم في المعادلة ) حر 

 ( تحضير مشتقات الجالكونات مع االوكسازين11-3معادلة )

متوسددددددطة  عنددددددد المولددددددع    ح مددددددة( FT-IRاظهددددددر طيدددددد  )إ  تشددددددخي  هدددددد   المركبددددددات طيفيددددددا   جددددددرى
cm-  (    -     ) إلدددددددددد التددددددددددي تعددددددددددود (مجموعددددددددددة الكابونيددددددددددلC=O فددددددددددي حلقددددددددددة الكوينددددددددددا ولين )

عنددددددد المولددددددع  ح مددددددة وظهددددددور  (I( للمركدددددد  ) -1766cmواختفدددددداء ح مددددددة الكاربونيددددددل عنددددددد المولددددددع )
cm-  (    -    )[032]  إلدددددددد تعددددددددود (  مددددددددط ا صددددددددرC=Oالكيتونيددددددددة خددددددددار  الحلقددددددددة )    وكدددددددد لك

ا صددددددددددددر   إلدددددددددددد التددددددددددددي تعددددددددددددود  [032] ( -1589cm)ظهددددددددددددور ح مددددددددددددة ا متصددددددددددددا  عنددددددددددددد المولددددددددددددع 
(C=C)خددددددار  الحلقددددددة( واختفدددددداء ح مددددددة  C-O( عنددددددد )1221cm- ) (  فددددددي مركددددددI كدددددد لك اختفدددددداء )

 ( NHح مدددددددددة مجموعدددددددددة ) إلددددددددد التدددددددددي تعدددددددددود (           ولعين )مدددددددددح مدددددددددة امتصدددددددددا  عندددددددددد ال
 له   المركبات.FT-IR ( يبين ليم طي  ا شعة تحت الحمراء 2-2جدول )وال

 [VIIa,b,c,d]ل FT-IR   الحمراء تحت االشعة طيف قيم( 5-3) جدول

 رمز

 المركب
C=C 

arom. 
C=C 

aliph. 
=CH 

 
C=O 

Ketone 
C=O 
amid 

Others 

VIIa  5 6  589 3043  6 6  674 CH=2831 

VIIb  5 6  589 3064  6 0  67  CH=2979 

VII c  5 6  589 3  8  6 6  67  ------ 

VII d  5 9  589  985  6 6  674 p-Cl=1038 
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 (VIIaللمركب )FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  42-3الشكل )

 (VIIbللمركب )FT-IR طيف االشعة تحت الحمراء     (43-3الشكل )
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 (VIIcللمركب )FT-IR تحت الحمراء   االشعة( طيف 44-3الشكل )

 (VIIdللمركب )FT-IR ( طيف االشعة تحت الحمراء  45-3الشكل )
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(   , -  , )ppmعندددددددد المولدددددددع  (dd) تدددددددين( لمVIIa( للمركددددددد )HNMR اظهدددددددر طيددددددد    )كمدددددددا 
   عندددددددددد المولدددددددددع (multiplet) متعددددددددددد  لمدددددددددم( وظهدددددددددور CH=4H,CHمجموعدددددددددة ) اتتعدددددددددود لبروتونددددددددد

ppm(    -     تعدددددددددود لبروتوندددددددددات الحلقدددددددددة )ةاألروماتيددددددددد(24H)  احاديدددددددددة  كددددددددد لك ظهدددددددددور لمدددددددددة
(singlet)  عندppm(     تعود )(6 لبروتونات مجموعة المثيلH,CH .) 

 

 (VIIa( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )46-3الشكل )
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(   . -    )ppmعنددددددددد المولددددددددع (dd) تددددددددينلم VIIb)( للمركددددددد )HNMR كمدددددددا اظهددددددددر طيدددددددد    )
    عندددددددددددد المولدددددددددددع(multiplet)متعددددددددددددد   لممددددددددددا  ( وظهدددددددددددور CH=4H,CHتعددددددددددود لبروتدددددددددددون مجموعدددددددددددة )

ppm(    -     تعدددددددددود لبروتوندددددددددات الحلقدددددددددة )ةاألروماتيددددددددد(24H)  احاديدددددددددة  كددددددددد لك ظهدددددددددور لمدددددددددة
(singlet)  عندppm(    (تعود لبروتونات مجموعة المثيل ),CH  12H.) 

 

 (VIIb( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )47-3) الشكل
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        عنددددددددددددددددددددددد المولددددددددددددددددددددددع (dd)تددددددددددددددددددددددين( لمVIIc( للمركدددددددددددددددددددددد )HNMR ظهددددددددددددددددددددددر طيدددددددددددددددددددددد    )أوكمددددددددددددددددددددددا 
ppm( .  - .   تعددددددددددددددددددددددددددود لبروتددددددددددددددددددددددددددون مجموعددددددددددددددددددددددددددة )(CH=4H,CH)   لمددددددددددددددددددددددددددموظهددددددددددددددددددددددددددور 

 ةاألروماتيددددددددددد( تعدددددددددددود لبروتونددددددددددات الحلقددددددددددة     -    )ppmعنددددددددددد المولددددددددددع  (multiplet)متعدددددددددددد 
(34H). 

 

 (VIIc( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )48-3الشكل )
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          (dd) عنددددددددددددددددددددددد المولددددددددددددددددددددددع لمتددددددددددددددددددددددين( VIId( للمركدددددددددددددددددددددد )HNMR ظهددددددددددددددددددددددر طيدددددددددددددددددددددد    )أكمددددددددددددددددددددددا 
ppm(    - .  تعددددددددددددددددددددددددددددود لبروتددددددددددددددددددددددددددددون مجموعددددددددددددددددددددددددددددة )(CH=4H,CH)  لمددددددددددددددددددددددددددددموظهددددددددددددددددددددددددددددور 

 األروماتيدددددددددددة( تعدددددددددددود لبروتونددددددددددات الحلقددددددددددة     -    )ppmعنددددددددددد المولددددددددددع  (multiplet)متعدددددددددددد 
(24H).  

 

 (VIId( للمركب )H-NMR ( طيف الرنين النووي المغناطيسي )49-3الشكل )
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 Elemental Analysis   العناصرتحليل  -    

جهدددددا  تحليدددددل لمركبدددددات المحضدددددر  مدددددن خدددددالل د مدددددن صدددددحة ا شدددددكال المقترحدددددة لدددددبعض اجدددددرى التأكددددد
تحليدددددددل العناصدددددددر لدددددددبعض  بيانددددددداتا خدددددددتال  بدددددددين ( 1-2( إ  يوضدددددددم الجددددددددول )CHNSالعناصدددددددر )

للكددددددداربون والهيددددددددروجين والنتدددددددروجين والكبريدددددددت  تقدددددددع المحسدددددددوبة  القددددددديمالمركبدددددددات المحضدددددددر  وجدددددددد أن 
 .للمركبات المحضر ضمن المدى مما ي كد صحة ا شكال المقترحة 

 

 ( لبعض المركبات المحضرةCHNS)( قيم 6-3جدول )

Analysis found Calculated رمز  الصيغة الجزيئية
 المركب

S% 

 

N% H% %C %S 

 

N% %H %C 

---                 ---                 C  H N O  I 

---                  ---                  C  H  N O  II 

---                  ---                  C  H  N O  IIm 

---                  ---                  C  H  N O  IIp 

---                  ---                  C  H  N O  IId 

---                  ---                  C  H  N O  IIc 

---                  ---                  C  H  N O  IIb 

---                  ---                  C  H  N O  IIa 

---                  ---                  C  H  Cl2N O  IIg 

                                              C  H  N O S  IIIa 

                                            C  H  N  O S  IIIb 

---                  ---                  C  H  N O  IVb 

---                  ---                  C  H  N O  IVa 

---                  ---                  C  H  N O  VIb 
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   Biological activity الحيوية الفعالية3-9 

نددددوا  مددددن أ ربددددعأ فدددديتحضدددديرها   جددددرى( مددددن المركبددددات التددددي  ا  مركبدددد31( يبددددين تددددأثير )7-2الجدددددول )
 -البكتريا :

 (Bacillus subtilisو Staphylococcus aureus هي ) و    الموجبة لصبغة كرام -0

 (Pseudomonasaeruginosaو  EscherichiaColiوهي )   والسالبة لصبغة كرام -3

وجددددددرى    ا  مدددددد يب  DMSOالدراسددددددة بطريقددددددة ا نتشددددددار فددددددي وسددددددط ا كددددددار المغدددددد   باسددددددتعمال  جددددددرتو 
 الجددددددول و   علمدددددا  ان ليمدددددة التثبددددديط للمددددد ي  تدددددم طرحهدددددا مسدددددبقا  ليددددداس ليمدددددة التثبددددديط بواسدددددطة المليمتدددددر

 .بالمليمتر المحضر  المركبات لبعض للبكتريا المضاد  الفعالية ليم يوضم (2-7)

 بالمليمتر المحضرةالمضادة للبكتريا لبعض المركبات ( قيم الفعالية 7-3جدول )

Pseudomonas 

aeruginosa 

Bacillus 

subtilis 

Escherichia 

Coli 

Staphylococcus  

aureus 

رمز 

 المركب

- -       I 

-          II 

  - - - IIa 

- -    - IIb 

- -       IIc 

- -    - IId 

- -    - IIe 

  -    - IIf 

   - -- - IIg 

- - - - IVa 

- -    - VIa 

   -       VIb 

  - -    IIIb 

- -       IIIa 

-- -    - VIc 

- -    - VIIa 

- -    - VIIb 

   -       IVb 

- -    - IIp 

 

تحضددددديرها مختبريددددا تمتلدددددك فعاليددددة تجدددددا   جددددرىن المركبدددددات التددددي أ( 7-2خدددددالل الجدددددول )يالحددددظ مددددن 
كمدددددا موضدددددم فدددددي و المحضدددددر   نمددددو البكتريدددددا ولكدددددن هددددد   الفاعليددددة تكدددددون بدرجدددددة متبايندددددة بدددددين المركبددددات

 (.22-2) إل ( 21-2) ا شكال
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 (Escherichia Coli( فعالية المركبات المحضرة لبكتريا )51-3الشكل )

 (Pseudomonas aeruginosa) لبكتريا المحضرة المركبات فعالية( 51-3) الشكل
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 (Staphylococcus  aureus) لبكتريا المحضرة المركبات فعالية( 52-3) الشكل

 
 (Bacillus subtilis) لبكتريا المحضرة المركبات فعالية( 53-3) الشكل
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 Conclusions            ا ستنتاجات   -   

جددددددرى فددددددي هدددددد   الدراسددددددة تحضددددددير وتشددددددخي  مشددددددتقات جديددددددد  للكوينددددددا ولين ثنائيددددددة الحلقددددددة ودراسددددددة 
  -الفعالية المضاد  للبكتريا لها ويمكن أن تلخ  ا ستنتاجات كما يلي:

 .جرى الحصول عل  نس  منتو  جيد  للمركبات المحضر  -0
ل الطيفيددددددة جددددددرى تشددددددخي  هدددددد   المركبددددددات والتأكددددددد مددددددن الصددددددية المقترحددددددة باسددددددتعمال الطددددددر  -3

(FT-IR , H-NMRباإلضافة إل  جه )(ا  تحليل العناصرCHNS.)   
اندددددوا  البكتريددددددا  اربدددددع مددددددنضددددددد المحضدددددر  المركبددددددات  الحيويددددددة لدددددبعض الفعاليدددددة جدددددرى اختبددددددار -2

 -وهي :
(EscherichiaColi , Pseudomonasaeruginosa, Staphylococcus aurous, Bacillus) 

( Escherichia Coli) نو  كرام لصبغة السالبة البكتريا ضد فعالية تمتلك المركبات جميع ان وجد  إ 
 -: المركبات عدا

0- [IIa,IIg ]تجا  فعالية تمتلك التي (Pseudomonasaeruginosa )ك رام لصبغة السالبة. 

3- [IVa ]  البكتريا من ا نوا  ه   تجا  تثبيطي  فعالية أ  يظهر لم ال. 

2- [IIIb ]  نو  ك رام لصبغة السالبة البكتريا تجا  تثبيطي  فعالية يمتلك ال 
(Pseudomonasaeruginosa. ) 

 نو  السالبة البكتريا تجا  فعالية ايضا تمتلك[ IIf,VIb,IVb] المركبات أن وجد ك لك
(Pseudomonasaeruginosa. ) 

 أن وجد  إ   لها تثبيطي  فعالية المحضر  المركبات بعض أظهرت فقد ك رام  لصبغة الموجبة البكتريا أما
 (.Bacillus subtilis) البكتريا تجا  فعالية اظهر ال   الوحيد هو[ II] المرك 

           البكتريدددددددددددددددددا تجدددددددددددددددددا  جيدددددددددددددددددد  فعاليدددددددددددددددددة[ I,II,IIc,VIb,IIIb,IIIa,IVb] المركبدددددددددددددددددات اظهدددددددددددددددددرت بينمدددددددددددددددددا
(Staphylococcus  aureus). 
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 future work  for Proposalالتراحات العمل المستقبلي .   - 

ومددددن ثددددم تفاعلهددددا مددددع  الهيدرا ايدددددبعددددض المركبددددات التددددي تحتددددو  فددددي تركيبهددددا علدددد  مجموعددددة  تحضددددير
حلقددددات ا وكسددددا ين ومددددن ثددددم مقارنتهددددا مددددن ناحيددددة الفعاليددددة البيولوجيددددة مددددع النتددددائ  التددددي تددددم الحصددددول 

  -عليها في ه ا العمل وكما موضم في المعادلة أدنا :

 
  

تحضدددددير مركبدددددات حلقيدددددة  يدددددر متجانسدددددة الحلقدددددة تحتدددددو  فدددددي تركيبهدددددا علددددد  مجموعدددددة  إلددددد باإلضدددددافة 
 ا مين ا ولية وتفاعلها ايضا  مع مشتقات مركبات ا وكسا ين الثنائية أو ا حادية الحلقة.
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Abstract 
This thesis contains synthesis of some new derivative of di heterocyclic compounds 

(di quinazoline compounds). 

Compound (I) was prepared by the reaction of oxalyl chloride with (2mols) of 

anthranilic acid in pyridine and water. 

Compound(I) is precursor in this thesis for prepared new heterocyclic derivative. 

Compound(II) was prepared by the reaction of hydrazine hydrate 80% with  

 4H,4'H-[2,2'-bibenzo[d][1,3]oxazine]-4,4'-dione. This compound contain free amine 

group. Compound (II) was reacted with some benzaldehyde  derivatives for prepared 

of some new schiff bases (IIa,b,c,d,e,f,g). 

Some new cyclic amide compounds were synthesized by reacted of               3,3-

diamino-[2,2'-biquinazoline]-4,4'(3H,3'H)-dione  with malic or phthalic anhydride. 

Some new di sulfonamide compounds were prepared by the reaction of  (I) with 

sulfathiazole or sulfadiazine for production of compounds 

4,4-(4,4-dioxo-2,2'-biquinazoline -3,3'(4H,4'H)-diyl )bis (N-(thiazol-2-yl ) 

benzenesulfonamide (IIIa).  

4,4-(4,4-dioxo-2,2'-biquinazoline-3,3'(4H,4'H)-diyl)bis(N-(pyrimidin-2-yl) 

benzenesulfonamide  (IIIb). Compounds (IIIa,b) have a good results against  some 

bacterias . 

Some aniline derivative was reacted with compound (I) for prepared some new di 

quinazoline (IVa,b). 

In this part compounds(V,VIa,b,c) was prepared by the reaction of some heterocyclic 

compounds contain free amino group (furan-2-carbohydrazide,      3-amino-2-

phenylquinazolin-4(3H)-one ,2-amino benzothazol) and thiosemicarbazide. 

Final part contain synthesis of some chalcones by the reaction of  p-amino 

acetophenone with benzaldehyde derivatives for prepared of compound (A,B,C,D). 

All chalcones were reacted with  (4H,4'H-[2,2'-bibenzo[d][1,3]oxazine]-4,4'-dione) 

for prepared compounds (VIIa,b,c,d).  

All synthesized compounds were test against bacterias (Staphylococcus  aureus       

  .(,Bacillus subtilis and Escherichia Coli Pseudomonas aeruginosa  

  All results were listed in table (3- ). 
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