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 (  12نموذج رقم )  
 دمنهورجامعة 

 كليــــة الزراعة 
 وقاية النباتقســم 

 توصيف مقــرر دراســـى 
 بيـانـات المقـــرر  -1

ــــرر :  102 كيمياءالرمز الكودى  : ــــاء أســـــم المق أساســــيات الكيمي
                                      العضوية عامة         

دراسى الثانى ) الفصل الاألولىالفرقة: 
2009-2010) 

 1عملى :          2: . نظرى   عدد الوحدات الدراسية :  عامالتخصص: 
 

 هدف المقــــــرر :  -2
 
 
 

تىكيااا طالياتيااااوطالع اااان طيطميلافيليااا طال  ااااع وط  معىلااا طاعطاااالطالطالااا طلى ااا طالااا 
ط-ناا طالعاماا طالع ااان طيطقااىمطت اامي طالمىكعاااوطالع ااان طلطباا ااواطالطعيعياا طلطال يمالط

قاااااىمطال و ااااايىطلطاليااااااااطال ياناتيااااا طلطال يمالنااااا طلامىكعااااااوطا لي اتيااااا ط ا ل افااااااوطيط
ا ل يناوطيطا ل ايناوطيطهاليداوطا كايلطيال وا وطا لي اتيا طيطا يياىاوطيطا لدهياداوطلط

لططال ي افااوطيطا مماااطال ىكاك اياي طلطمااا  اتواطيطالمىكعااوطالني ىل ينيا صططيطا  ااعا 
طالع ىلكيمالناوطلطتطعي اوطعام طل و يىطبعضطالمىكعاوطاأللي اتي .

 المستهدف من تدريس المقـــرر :  -3
ـــم  –أ  ـــات و المفــاهي المعلومــ
 : 
 

 طبالاراع  الصا  ذاو ال طعي ي  لالعاام األساسي  العااممعىل ط
 الاراعي  األعمال لتن يذ تيطيط أساسياو لوم 

طالمناسع .اب عارطلمعايىةطالمعيداوط  ذهنيـــة :المهــــارات ال -ب
المهــــــــارات المهنيــــــــة   -جــــ 

 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 
 ملالو طاآللاوتطعي واطل ططلإملافي طمي ا  ال المعيداو اس يدامط

 المهـــارات العـامـــة :  –د 
 

 العيافاوطلالمعااماو.طل طعىاططالمناسع طلالعصىن طال معي ي  يدمطالاساتلط -1
 .اليماعييعملطل طلىنقطلن  ومطال ااكط -2

 محتـــوى المقــــرر :  -4
 
 
 
 

عدد  وضوعمال
دروس  محاضرة الساعات

 عملية
م دم طعنطمصادرطالمىكعاوطالع ان طلتىكي ط

طاليانئاوطلطاإلزام طاإلل  ىلفي 
ط2ط2ط4

ط2ط2ط4طالىلابططال  طت افواطذرةطال ىكانط
قىمطت مي واطلطتو يىهاطلطباا واطاألل افاوطلط

طالطعيعي طلطال يمالن 
ط2ط2ط4

األل يناوطلطاألل ايناوطلطقىمطت مي واطلط
طتو يىهاطلطباا واطالطعيعي طلطال يمالن 

ط2ط2ط4

ط2ط2ط4المىكعاوطالويدرلكىكافي طالعطىن طلطقىمطت مي واط
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طلطتو يىهاطلطباا واطالطعيعي طلطال يمالن 
لألل افاوطلطقىمطت مي واطلططالما  اوطالوالا يني 

طتو يىهاطلطباا واطالطعيعي طلطال يمالن 
ط2ط2ط4

ط2ط2ط4طال وا وطاأللي اتي طلطالعطىن 
اإليثيىاوطلطقىمطت مي واطلطتو يىهاطلطباا واط

طالطعيعي طلطال يمالن 
ط2ط2ط4

األلدهيداوطلطال ي افاوطلطقىمطت مي واطلط
ط4ط4ط8طتو يىهاطلطباا واطالطعيعي طلطال يمالن 

األممااطال ىكاك ياي طلطقىمطت مي واطلط
طتو يىهاطلطباا واطالطعيعي طلطال يمالن 

ط2ط2ط4

ط4ط4ط8طما  اوطاألممااطال ىكاك ياي 
األميناوطاأللي اتي طلطالعطىن طلطقىمطت مي واطلط

باا واطالطعيعي طلطال يمالن طلططتو يىهاطل
طاألميداو

ط2ط2ط4

 
 
ـــــــــــم و  -5 أســــــــــاليـ التعليــ

 التعلــــم : 
 

طالمواضىاوط-1
طال ياربطالعماي ط-2
طمااهدةطليدياط-3
 المناقااوط-4

ـــــــــــم و  -6 أســــــــــاليـ التعليــ
التعلــــم للطـــالب ذوى القدرات 

 المحدودة : 

ط طيا د

 تقـويــم الطـــالب :  -7
 األساليـ المستخدمـة  –أ 
 

طاب عاراوطش وي 1 -
 مواماوطأدالط-2ط
طاب عاراوطعماي  -3
 مناقااو -4
 اب عاراوطتوىنىن  -5

ط8األسعاعطططططططططططططططططططططططططططام وانطفصفطال ىمططط1ال  ييمط التوقيـــت  -ب
طططططططططططططط14األسعاعطططططططططططططططططططام وانطالا اىطططططططططططططط2ال  ييمط

 15األسعاعططططططططططططططططططططططططططططططططا م وانطالعما ططططططططططط3ل  ييمطا
 16األسعاعططططططططططططططططططططططا م وانطال وىنىىطالنوات طططططططططططط4ال  ييمط

 توزيع الدرجـــات  -جــ
 

ط%5طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططام وانطفصفطال ىمططططططط
ط%60ططططططططططفواي طالعامطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططام وانط

ط%ط10طططططططططططططططططططططططا م وانطالا ايططططططططططططط
ط%ط20ططططططططططططططططططططططططططططططططططا م وانطالعماي
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 منى عبدالنبي عبدالرسولد./ :  المـــادة منسق

 انتصار ابراهيم ربيعا.د./ رئيــس مجلـس القســــم: 
 التاريخ:   /   /

ط%طط5طططططططططططططططططططططططططططططططططأعمالطال صلطالدراسيط
ط%ط100طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططالميماعططططططططططططططط

 قائمة الكتــــ و الـدراسيـــة و المـــراجـــع :   -8
 مـــذكـــــرات  -أ
 

ط طيا د

 كتـــــ ملـــــزمــــة  –ب 
 

.طلممايا طالعيئا طاآللااوملالوا ططهيئا طال ادرنبطب  امططأع ال.طأساسياوطال يميالطالع ان 
ط2008بدمنوار.ططكاي طالاراع 

 كتـــــ مقتــرحـــة  -جـ 
 

 

ــــــــة أو  –د  ــــــــات علميــ دوريـــ
 نشـــرات  ......... ألــــخ 

ط


